เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

พระจริงพระปลอม
พระในครัง้ พุทธกาลเปนพระพุทธเจาก็มี พระของพระพุทธเจาเปนพระสาวก
อรหันตก็มี แตตอมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเปนพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไมได
ถาเปนพระชอบบอกบัตรบอกเบอรก็ตองเรียกตามชื่อวา พระบัตรพระเบอร พระ
สะเดาะเคราะหสะเดาะกรรม พระดูฤกษงามยามดี พระลงเลขลงยันต พระตะกรุดคาถา
เหลานี้ก็ลวนแตพระทั้งนัน้
ไมทราบวาพระองคไหนเปนพระของเขาและพระรูปไหน
เปนพระของเรา เพราะพระคละเคลากันดวยพระ ไมสามารถจะแยกพระออกจากพระ
ได สวนพระของพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกของพระพุทธเจาก็ดี ทานปฏิบัติตนของทาน
อยางใดจึงกลายเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และกลายเปนพระสาวกอรหันตขึ้นมา พระของ
พระพุทธเจาเปนอยางนี้
มาถึงพระของพวกเรานี้กลายเปนพระทันสมัย เรียกวาพระสมัยใหม มีทุกอยาง
ไมแพโลกเขาเลย ตนก็ไวใจตนเองไมไดทงั้ ๆ ทีต่ นก็เปนนักบวช นุงหมผากาสาวพัสตร
โกนผมโกนคิ้ว ปฏิญาณตนเปนพระเชนเดียวกันกับพระสมัยพุทธกาล การงานของพระ
ทุก ๆ อยางโดยมากออกจากความรูสึกและความชอบใจ สวนจะเปนไปตามแถวแนว
แหงหลักธรรมนั้นยังเปนปญหาที่ตีไมแตก เพราะเหตุนั้นพระในสมัยพุทธกาลกับพระ
สมัยปจจุบันจึงตางกันในปฏิปทาเครือ่ งดําเนิน แมจะอยูในวงนักบวชและพระโอวาท
ของพระพุทธเจาอันเดียวกันก็ตาม แตโอวาทสําคัญคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมัน
ครอบอยูที่หัวใจของเราทุก ๆ ทาน เมื่อเรามีความใครใฝใจตอโอวาทอันจอมปลอมซึ่ง
ฝงอยูกับใจของเราแลว ความเคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใจ ทุก ๆ อาการ จะตอง
กลายเปนของปลอมจากพระโอวาทของพระพุทธเจาไปหมด ไมมีอันใดจะปรากฏเปน
ความจริงขึ้นมาทางกาย วาจา ใจของพวกเรา ผลอันจะพึงไดรับตองเดินตามรอยแหง
เหตุที่ตนไดดําเนินไปแลว
การดําเนินเหตุของพระพุทธเจาก็ดี ของพระสาวกก็ดี จนไดมาเปนสรณะของ
พวกเราทุกวันนี้ กับพวกเราทั้งหลายที่ไดเปลงวาจาเปนพระของพระพุทธเจา เปนพระ
ศากยบุตร จะเหมือนกันหรือไมนั้น ตองขึ้นอยูกับพระโอวาทของพระพุทธเจามา
ปกครองจิตใจของเรา และโอวาทอันจอมปลอมซึง่ ฝงอยูในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนนั้น
นี่ขอใหเราทั้งหลายพิจารณา ถาเราเห็นวาพระพุทธเจาประเสริฐกวาเทวทัตที่ฝง อยูใน
หัวใจของเราแลว เราก็จะกลายเปนพระสาวกของพระพุทธเจาขึ้นมาดวยความบริสุทธิ์
เปนขั้นๆ ขึน้ ไป จนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง คือ สาวกอรหันต
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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การที่พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานหรือไมนาน จะไมเปนปญหาอันใดกับทาน
ผูบําเพ็ญตนอยูกับธรรมของทาน จะปรากฏผลขึ้นมาตามลําดับแหงเหตุเสมอไป เหตุที่
เราบําเพ็ญถูกตองแลวกับผลอันชอบธรรมซึ่งผูป ฏิบัติจะควรไดรับ
จะไมขึ้นอยูกับ
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูหรือนิพพานไปแลว แตขึ้นอยูกับหลักสวากขาตธรรม
และนิยยานิกธรรมโดยถายเดียว
เราทุกทานจงตัดสินใจวาจะนอมตนไปสูโอวาทใด
โอวาทอันสําคัญที่พร่ําสอนตนอยูตลอดเวลา คือโอวาทที่เกิดจากวัฏฏะเปนครูสอน ใคร
จะสอนหรือไมก็ตาม ธรรมชาตินี้เปนครูสอนโดยลําพังตนเอง เพราะความชํานาญและ
เชี่ยวชาญในทางสายนี้มานาน จนไมสามารถจะนับอานไดวากี่กัปกี่กัลป การเกิด ๆ ตาย
ๆ ซึ่งมีประจําอยูในสัตวและสังขารทัว่ ๆ ไป ไมมีใครจะสามารถคัดคานกันไดวามีมาก
นอยตางกันเทาไร ไมเหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นดวยตาเนื้อวา คนนั้นมีมาก
คนนี้มีนอย พอจะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได
ถาเราเปนผูมุงหวังความเปนสาวกที่แทจริงของพระพุทธเจาแลว จงเปนผูหนัก
ในพระโอวาท ซึ่งเปนธรรมที่บริสทุ ธิ์หลุดจากพระโอษฐของพระองคออกมาเปนธรรม
ทั้งแทง แลวนอมมาปฏิบัติดัดกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตาม อยางนี้จึงจะเปนไปได
ในแถวแหงธรรมที่พระองคและสาวกไดผานไปแลว ถาเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นของ
เรา ซึ่งเปนตัวหลอกลวงอยูตลอดเวลาวาเปนของดีดวยแลว แมเราจะเปลงวาจาวาเปน
ศิษยของพระตถาคตก็สักแตคําพูดเทานั้น ไมปรากฏผลอันใดใหเปนความสมหวังตาม
คํากลาวอางนั่นเลย
ยิ่งสมัยทุกวันนี้ ไปและอยูที่ไหน ๆ เต็มไปดวยสิ่งแวดลอมที่เปนภัย ผูห นักใน
ธรรมปลีกตนลําบาก เนื่องจากภาวะตาง ๆ เปนเครื่องบังคับไปในตัว แทบจะกลาวได
วา “ตกภาวะคับขัน” แตตามธรรมดาสิ่งแวดลอมเปนของเคยมี ตางกันที่มีมากมีนอ ย
และนาสะดุดตาสะดุดใจตางกันมากนอยเทานั้น
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลานั้น
เปนไปอยูตลอดเวลา ถาเราจะเห็นสิ่งแวดลอมซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลาวา
เปนของแปลกและอัศจรรยแลว จิตใจจะมีความคึกคะนอง ความรักใครสนใจฝกใฝตอ
สิ่งเหลานั้น แลวยึดถือมาเปนอารมณเครื่องกดขี่จติ ใจใหเพิม่ ความกังวลมากขึ้น หนัก
เขาไมเปนอันหลับนอน และยิ่งตัดทอนการศึกษาปฏิบัติธรรมใหนอยลงจนไมมีความ
ฝกใฝในธรรมเหลืออยูเลย
จนลืมพระโอวาทของพระพุทธเจาและกลับเห็นโอวาท
ทั้งหมดกลายเปนขาศึกตอตนเอง กลายเปนขาศึกตอสวนรวม และกลายเปนขาศึกตอ
โลกทั่วแดนดิน
แทที่จริงโอวาทของพระพุทธเจาไมเคยเปนขาศึกตอผูใด แตกลับเปนพระโอวาท
ที่ระงับดับไฟ คือความรุมรอนภายในใจของสัตวใหระงับดับไป ตามกําลังความสามารถ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ของผูปฏิบัติตามพระโอวาทดวยความสนใจ ตองระงับดับไดซึ่งกองเพลิงอันเผาผลาญ
อยูภายในใจอยางแนนอน
สิ่งของบางอยางเปนคุณสําหรับโลก แตกลับเปนภัยสําหรับนักบวช ฉะนั้นขอให
คํานึงถึงตัวของเรากับสิ่งที่กลาวมา และพึงคํานึงเสมอวาพระมีความหมายแคไหน คํา
วาพระ แปลวา ประเสริฐ ถาเปนเรื่องของคนก็แปลวา คนประเสริฐ ถาแยกออกไปสู
การงานก็แปลวา การงานประเสริฐ ที่จะเปนไปเพื่อความประเสริฐหรือใหถึงแดนแหง
ความประเสริฐ เราตองพิจารณาเสมอ
พระของพระพุทธเจาเปนพระมาโดยลําดับ ดวยปฏิปทาที่ดําเนินตามสวากขาต
ธรรมซึ่งตรัสไวชอบแลว การดําเนินทุก ๆ อาการที่เคลื่อนไหวของศิษยพระตถาคตใน
ครั้งนั้น ปรากฏวาดําเนินไปโดยชอบ สมกับคําวาสวากขาตธรรมที่ประทานไว ผลที่
ไดรับจึงปรากฏแตตนวา ทานองคนั้นสําเร็จเปนโสดา ทานองคนั้นสําเร็จเปนพระ
สกิทาคา ทานองคนั้นสําเร็จเปนพระอนาคา และทานองคนั้นสําเร็จเปนพระอรหันตอยู
ในที่นั้นๆ นี่คือผลที่สืบเนื่องมาจากสวากขาตธรรมกลายเปนนิยยานิกธรรมตอตนเอง
คือยังผูปฏิบัติใหถึงความพนทุกขไดดว ยเหตุนี้
ก็ธรรมที่ประทานไวสาวกทั้งหลาย
ดําเนินตามปรากฏผลอยางนี้ มาสมัยทุกวันนี้เปนพระของใคร
เราทุกทานกอนบวชตางก็เปลงวาจาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
ดวยกันทั้งนั้น คําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แมแตสามเณร เถร ชีก็ไมเคยละ
เวน แตเหตุใดเราจึงกลายเปนเหมือนพระอิฐพระปูนซึ่งไมมีความสําคัญในมรรคผล
นิพพานไปเสียหมด โดยกลายเปนพระหนังสือพิมพ กลายเปนพระวิทยุ กลายเปนพระ
โทรทัศน กลายเปนพระบัตรพระเบอร พระสะเดาะเคราะหสะเดาะกรรม ลางบาปลาง
เวรไปเสียอยางนั้น พระที่กลาวมานี้เปนพระของพระพุทธเจาหรือเปนพระของใคร ถา
ปลอมดวยความประพฤติ ปลอมดวยความรูความเห็นและความเขาใจไมถูกหลักธรรม
ของพระพุทธเจาแลว จะจัดวาเราเปนพระที่ชอบธรรมหรือไม และผลที่พึงไดรับจะ
ชอบธรรมหรือไมอีกเหมือนกัน สมัยทุกวันนี้เราเปนพระอยางนี้กันเสียมาก
ขอใหเราทั้งหลายสํานึกตัวเสมอวา เราเปนพระของพระพุทธเจาผูมพี ระนาม
กระเดื่องเลื่องลือทั่วทั้งไตรภพ ดวยพระเกียรติและขอปฏิบัติพรอมทั้งพระวิสุทธิคณ
ุ
ควรที่พวกเราจะเทิดทูนพระองคทานดวยความประพฤติดีและขอปฏิบัติชอบ สิ่งเหลานี้
โลกเขามีหรือนําไปใชไมมีโทษและกลับเปนประโยชนสําหรับโลก แตทางพระเมื่อนําสิ่ง
ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมเสีย
เหลานี้มาประกอบหรือสนใจใชสอยแบบโลกเขา
เปนไปเพื่อความฟุงเฟอเหอเหิม เปนไปเพื่อความกังวล เปนไปเพื่ออารมณของโลก
และเผาลนจิตใจไมมีวันสรางยิ่งกวานักดื่มสุราเสียอีก ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดีจะ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ขาดจากความสนใจตอการรักษา และกลายเปนความมั่นคงและฉลาดไปในทางเสื่อม
เสียโดยไมรสู ึกตัว
ยกตัวอยาง เชน วิทยุ ไดฟงแลวตองติดใจ ยิ่งโทรทัศน ทัง้ ไดเห็นทั้งไดยินดวย
จะตองเพิม่ กิเลสขึ้นในขณะไดเห็นไดยินโดยไมตอ งสงสัย สิ่งเหลานี้โลกเขาดูเขาฟงไมมี
ความเสียหายเพราะเขาเปนโลก มิใชเปนพระเปนนักบวช แตเรื่องของธรรมที่เกี่ยวกับ
นักบวชแลว ตองมีความเสื่อมเสียทางดานจิตใจลงเปนลําดับ และกอนที่เขาจะปดสถานี
ทุก ๆ แหง เขาตองประกาศรายการวา เวลาเทานั้นประกาศเรื่องนั้น เวลาเทานั้นจะ
ออกเรื่องนั้น อยางนี้ทุก ๆ วันไป เราผูคอยเงี่ยหูฟงและดูดวยความสนใจใครตอ
รายการนั้น ๆ ยิ่งกวาพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะตองฝงลงทีจ่ ติ ใจแบบถอน
ไมขึ้น หรือแบบไมยอมถอยเอาเลย
พอเวลาจวนถึงเขาประกาศและออกตามรายการเทานั้น แมจะมีธุระจําเปนใน
หนาที่ของสมณะ เชน ถึงเวลาทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น ศึกษาเลาเรียนทองจํา เดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตใจ และฟงโอวาทจากครูอาจารย ตางก็ปลอยวางเสียสิ้นไมมีอัน
ใดเหลือ กลายเปนเรือ่ งของรายการตาง ๆ ทําหนาที่แทนเปนประจําไปเสียหมด
เพราะฉะนั้นจิตจึงกลายเปนโลกโดยตลอด แมอาการของกาย วาจา ใจทุกสวนก็
เคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหลานั้นเสียสิ้น แลวเราจะหาพระ ความประเสริฐ ความสงบ
เยือกเย็นใจจากธรรมของพระพุทธเจาไดที่ตรงไหน เมื่อเรื่องเปนอยางนี้แลวเราจะหา
มรรคผลนิพพานที่ไหนมา เพราะมรรคผลนิพพานไมไดเกิดจากสิ่งเหลานั้น
การบวชหรือการปฏิบัติธรรม มุงเพือ่ จะแกสิ่งกังวลและมัวหมองจากจิตใจของ
ตนใหไดรับความสงบเยือกเย็น เพราะเหตุแหงธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องอบรม
เทานั้น ไมใชเปนเรื่องวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพหนังสือเพลิน จะสามารถทําจิตใจ
ของนักบวชเราใหไดรับความสงบเยือกเย็น และกลายเปนผูมีความเฉลียวฉลาดสามารถ
สั่งสอนประชาชนใหมีศีลธรรมอยางถึงจิตถึงใจ ไดความเชื่อความเลื่อมใสฉลาด และ
เคารพพระศาสนา มาจากสิ่งเหลานี้ไมมเี ลย นอกจากจะเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของ
ประชาชนพุทธบริษัท และคนตางชาติถือศาสนาอื่นเทานั้น
ฉะนั้นเราทุกทานผูเปนนักบวชและนักปฏิบัติ จงเทิดทูนตนเองและพระศาสนา
ดวยขอปฏิบัติอันถูกตองตามหลักธรรม จะเปนความเจริญแกตนและชาติบานเมือง ถา
ไมเชนนั้นก็จะกลายไปวา พระกับฆราวาสไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน เพราะลําพัง
ผาเหลืองอยูในรานคาตาง ๆ มีถมเถไป เพียงผาเหลืองเทานั้นเปนสิ่งอํานวยประโยชน
ไดแลว รานคาไตรจีวรมีทั่วไปจะเอาสักเทาใดก็ได เขาไมจําเปนจะตองเขามาในวัด การ
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ที่เขาเขามาในวัดเนื่องจากเขามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระสงฆองคนั้น ๆ ในวัดนั้น
ๆ
เขาไมมีความเชื่อความเลื่อมใสและกาวเขามาในวัดเพราะพระมีวิทยุ เพราะพระ
มีโทรทัศน และเพราะพระมีหนังสือพิมพหนังสือเพลิน และเพราะพระมีโรงลิเกละคร
โรงระบําที่เตนรําตางๆ และโรงหมัดโรงมวยอยูบนกุฏิ คืออยูในโทรทัศน มีเครื่อง
ประกาศโฆษณาอยูในกุฏิคือวิทยุ และมีขาวอยูบนกุฏิคือหนังสือพิมพ สิ่งเหลานี้มีถมไป
ในรานคา เอาเงินใสรถยนตไปซื้อ บรรทุกรถไฟไปก็ไมหมด ไมเปนสิ่งที่จะใหประชาชน
เปนทีเ่ คารพเลื่อมใสไดจากกิจการของพระที่ทําไปโดยวิธีนี้
และจะใหเปนที่ไววาง
พระทัยของพระพุทธเจาไดที่ตรงไหน
เมื่อเราปฏิญาณตนวาเปนศิษยพระตถาคต แตทํากาย วาจา ใจของตนให
ลมละลายไปตามกระแสแหงโลกอยางเต็มทีเ่ ชนนี้แลว จะใหเขากราบสนิทไดอยางไร
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ โรงลิเก ระบํา โรงหมัดโรงมวยและการละเลนตาง ๆ
ฆราวาสเขามีไมอด ไมจาํ เปนที่เขาจะพยายามแบกรางเขามาสูวัด โดยสละเวล่ําเวลาและ
กิจการตางๆ ทั้งเงินทองของมีคาทุกสิ่งทุกอยางเขามาในวัด การที่เขาเขามาในวัดก็เพื่อ
จะกราบไหวพระซึง่ เปนเพศที่เย็น และความประพฤติปฏิบัติเปนทีจ่ บั จิตจับใจเปนที่
เคารพเลื่อมใส เปนที่ไววางใจ เปนทีด่ ับทุกขดับรอนสําหรับผูมีความทุกขรอนภายในใจ
ใหจืดจางหายไปได เพราะอํานาจแหงเพศของพระ ขอปฏิบตั ิของพระ และโอวาทของ
พระที่กลาวออกดวยหลักธรรมอันเยือกเย็น ซึ่งเกิดจากขอปฏิบัติของพระจริง ๆ ขอให
ทุกทานจงตระหนักใจในเรื่องที่กลาวมา
เวลานี้ศาสนากําลังจะลมเหลวในตัวของเราเอง สวนในคัมภีรที่ทานจารึกหรือ
พิมพเก็บรักษาไวในตูหรือที่ตางๆ ยังมีอยูอยางสมบูรณ ไมบกพรองหรือสูญหายไป
แมแตนอย แตมันบกพรองสําหรับผูปฏิบัติใหถูกตองตามหลักของพระธรรมวินัย แม
ตนเองก็ไวใจตนเองยังไมได แลวจะใหคนอื่นมาไวใจตนไดที่ไหน โลกรอนวิ่งเขามาพึ่ง
เรา เราก็กลายเปนเพลิงทั้งกองไปเสีย จึงไมทราบวาใครจะเปนที่พึ่งพิงของใครได
พระพุทธเจาปรากฏวาเปนที่พึ่งของโลก และพระสงฆสาวกปรากฏวาเปนสรณะ
ของโลก เปนที่รมเย็นของโลก แมโลกเขายังละกิเลสไมไดก็ตาม ขณะที่เขาเขามาเฝา
พระพุทธเจาและมากราบไหวพระสงฆ เขายังไดรบั ความแชมชื่นเบิกบานจิตใจ โดยมี
ความรูสึกวาไดเขาเฝาพระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ ทั้งสวนพระกาย พระวาจาและสวนแหง
พระทัย และไดเขากราบไหวพระสงฆสาวกผูมีศีลบริสุทธิ์ ทรงไวซึ่ง ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แมเขาจะไมไดสมบัติอันลนคาอยางพระพุทธเจาแล
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สาวกไดก็ตาม เพียงเขากาวเขามาพึ่งพิงรมเงาของพระเทานั้นก็ไดรับความรมเย็นเปน
สุขอบอุนใจไปนาน
แตเมื่อเขากาวเขามาสูวัดของพวกเราแลวเห็นแตวิทยุ เห็นแตโทรทัศน และเห็น
แตหนังสือพิมพหนังสือเพลินเกลื่อนอยูในวัด ในกุฏิพระ พูดออกคําใดเปนการบาน
การเมือง พูดเปนโลกเปนสงสารไปหมด กิริยาที่ทําทั้งหมดเปนอาการของฆราวาส จิตที่
คิดออกมาทุก ๆ อาการที่เคลื่อนไหว ลวนแตเปนการบานและการเมืองทั้งนั้น ไมมี
มารยาทอันสงบพอเปนเครื่องหมายแหงสมณะเหลืออยูบางเลย แลวจะใหโลกไวใจและ
กราบไหวใครลงไดอยางสนิทใจ และจะใหเขาฝากจิตฝากใจฝากเปนฝากตายไวกับใคร
เมื่อนักบวชผูรักษาศาสนาอันเปนบอแหงความรมเย็น ไดกลายเปนกองเพลิงไปหมดทั่ว
ทุกหนทุกแหงอยางนี้ แลวเราจะหาวาโลกไมดีมันไมได โลกเขายังดีเพราะยังรูจ ัก
แสวงหาที่พึ่ง ไมเหมือนพระเราซึ่งกําลังเหอกันทําลายที่พึ่งของตน คือขอปฏิบัติ ไดแก
ศีล สมาธิ ปญญา มรรคผลนิพพาน
โลกเคยเปนโลกมาแตกัปไหนกัลปใด
แมพระพุทธเจาก็อุบัติขึ้นในโลกและ
อาศัยโลกเปนอยูตลอดวันพระองคปรินิพพาน ไมเคยไดยินวาพระองคอดอยากขาด
แคลนเพราะโลกเขาไมสนใจ พระสงฆสาวกก็เชนเดียวกัน ตางก็มีความเปนอยูโดย
สมบูรณบริบูรณ ชีวิตจิตใจเปนอยูดวยอาหารปจจัยซึ่งออกมาจากโลก คือญาติโยม
ทั้งนั้นเปนผูอ ุปถัมภดูแล ดวยความสนอกสนใจใครตอบุญกุศลจริง ๆ พระพุทธเจา
และสาวกทานเปน ปฺุญกฺเขตฺ คือเนื้อนาบุญของทานดวย เปนเนื้อนาบุญของโลกให
ไดรับความรมเย็นจากทานดวย
สวนพวกเราจะเปนเนื้อนาอะไร และจะทําความรมเย็นใหโลกอาศัยไดแคไหน
เมื่อตนก็กําลังรอนเพราะการแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยูตลอดเวลา
นี่แลเรื่องพระ
ศาสนาลมจมในนักบวชของพวกเราผูไมสนใจในขอปฏิบัติ
เมื่อโลกเขาจะวากลาว
ตักเตือนก็ลําบาก เพราะเห็นแกผาเหลืองอันเปนองคแทนพระพุทธเจาผูทรงพระเกียรติ
อันสูงสุด เปนแตมองดูพระดวยความสลดสังเวชใจในลูกศิษยของพระตถาคต เมื่อเลย
ตามเลยทําไปๆ จนเคยชินติดสันดานถึงขั้นไรความสํานึกแลว เลยกลายเปนผูหมด
ยางอายตอการตําหนิติเตียนไปเสียสิ้น ใจจึงกลายเปนโลกไปเสียทั้งดวงในรมผาแหงกา
สาวพัสตร
ที่ถูกเราควรจะคิดถึงใจของเรา เพียงเราจะกาวเขาสูวัดหาครูอาจารยองคนั้น ๆ
ในวัดใดก็ตาม กอนจะกาวเขาไปเราตองคิดจนเต็มใจเหมือนกันวา ควรจะกาวเขาไปหา
อาจารยองคไหน อยูวัดอะไร เมื่อกาวเขาไปหาทานแลว อาจารยองคนั้น ๆ เปนอยางไร
พอจะใหความรมเย็นและอุบายตาง ๆ เปนกําลังใจใหไดรับความเชื่อความเลื่อมใสมาก
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นอยเพียงไรหรือไม เราตองคํานึงเหตุผลดี-ชั่วดวยกันทุกคน คิดอานไตรตรองดูอยาง
ละเอียดถี่ถวน จนแนวแนในใจแลวจึงตัดสินใจเขาไปหาอาจารยองคนั้น ๆ นี่เพียงเรา
เองก็ยังคิดอยางนี้
โลกยอมมีความรูสึกคือหัวใจอันเดียวกัน รอนใคร ๆ ตองทราบ เมื่อเปนเชนนี้
สถานที่เย็นและบุคคลเย็นจะไมทราบอยางไร
และในขณะเดียวกันสถานที่รอนและ
บุคคลรอนเขาก็ตองทราบเชนเดียวกัน หัวใจของเรารอนเรายังทราบได หัวใจของ
ประชาชนตองทราบในความรูสึกของตัวเองดวยกันทั้งนั้น และพยายามเสาะแสวงหาสิ่ง
ที่จะเปนคุณแกตนเอง แตความสุขที่เกิดจากโภคทรัพย สวนนั้นเขาแสวงหาของเขาเอง
โดยไมมาเกีย่ วของกับพระ แตการปกครองจิตใจ ปกครองบานเรือนครอบครัวสถานที่
การงานและวงสังคมนั้น ๆ ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องปกครอง ยิ่งเปนผูมุงความสุข
ทางดานจิตใจโดยเฉพาะดวยแลว ก็ยิ่งเห็นวัดและพระสงฆเปนของสําคัญ และจําเปน
ยิ่งกวาสิ่งเหลานั้น
แลวใครจะสามารถใหความรมเย็นแกตัวเองและแกโลก ซึ่งเปนอันดับที่สอง
นอกจากทําตัวใหมีความรมเย็นภายในใจแลวใหความรมเย็นแกคนอื่นได
เพราะ
พระพุทธเจาพระองคทําความรมเย็นในพระทัยกอน แลวจึงทําความรมเย็นแกโลกดวย
พระเมตตาตลอดวันเสด็จปรินิพพาน สาวกทั้งหลายก็ทําหนาที่ใหความรมเย็นแกโลก
โดยถายทอดกันมาเปนลําดับ นับแตวันสําเร็จมรรคผลตรัสรูธรรมจากพระพุทธเจาดวย
ขอปฏิบัติของตน
สวนพวกเราจะใหความรมเย็นแกใจตนเองดวยอะไร นอกจากหลักธรรมทีก่ ลาว
มานี้เทานั้น จะไมมีอะไรเปนเครื่องรมเย็นสําหรับหัวใจของพระเรา และไมมีอะไรจะให
ความรมเย็นแกโลกนอกจากธรรม คือความรมเย็นที่มีอยูภายในใจอันเกิดจากขอปฏิบัติ
ของเรา แลวถายทอดแกทานผูประสงคความรมเย็นมาอาศัยพึ่งพิงกับพระ จะเปนกาล
เปนคราวหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตาม จะใหนอกไปจากพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจานี้
ไมมี
คําวา มัชฌิมา มีความหมายแคไหน ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนธรรม
ที่ตายตัวอยูเสมอ ไมมีการยักยายผันแปรไปจากมัชฌิมาถึงความเปนอื่นแมแตบทเดียว
บาทเดียวคาถาเดียว ในบรรดาพระโอวาทที่ประทานไวแลว เหตุใดผลจึงไมปรากฏเปน
ที่พึงพอใจสําหรับพวกเราเหมือนครั้งพุทธกาลเลา หรือจะอวดฉลาดหาวาพระศาสนา
เรียวแหลม อะไรเรียวแหลมบาง ถาจะพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ มีอยูในกายในใจ
ของพวกเราหรือไม หรือมีอะไรบกพรองไปบาง พระพุทธเจาสอนใหกําหนดรูทุกข
พิจารณาเรื่องทุกข จะเปนหินลับปญญาใหคมกลาสามารถตัดกิเลสตัวลุมหลงอันสืบ
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เนื่องมาจากอวิชชาเสียได ดวยอํานาจของมรรคคือปญญา จะปรากฏเปนนิโรธขึ้นมาที่
ใจดวงนี้
นี่ธรรมที่กลาวนี้ก็มีอยูในกายในจิตนี้ทั้งนั้น
ถาเราสนใจตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจาแลว ผลเปนเครื่องตอบแทนจากขอปฏิบัติชอบ ใครจะมาบังคับหรือกีดกัน
ไมได เพราะคําวามัชฌิมานั้นไมไดขึ้นอยูกับใคร ๆ เปนศูนยกลางแหงธรรมอยูเสมอ
ศูนยกลางทั้งขอปฏิบัติและศูนยกลางทั้งผลจะพึงไดรับ ไมเขาใครออกใครทั้งนั้น เมื่อ
เราปฏิบัติใหถูกตองตามสวากขาตธรรมทีพ่ ระองคประทานไวแลวอยางตายตัว ฉะนั้น
ขอใหทุกทานจงอยาประมาทนิ่งนอนใจ จะเสียวันเสียเวลาและชีวิตจิตใจไปวันละเล็กละ
นอย ตายแลวไดประโยชนอะไร ประโยชนจะไดในขณะที่มีชวี ิตอยูเทานั้น ตายแลวหมด
ราคา แมอวัยวะยังมีอยูยังไมสลายจากกันก็ตาม พอความรูสึกออกจากรางแลวเขา
เรียกวาคนตายกันทั้งนั้น และจะทําประโยชนอะไรไดเลา เพราะ ศีล สมาธิ ปญญา พระ
นิพพานไมเคยปรากฏมีในคนตาย ตลอดปฏิปทาทุกขอ พระองคไมไดทรงประทาน
ใหแกคนตาย แตประทานใหไวสําหรับคนเปนที่มคี วามรูสึกดี-ชั่ว สุข-ทุกขอยูเทานั้น
วันนี้ไดอธิบายเรื่องพระของพระพุทธเจา และพระในสมัยของพระพุทธเจากับ
พระของพวกเราอยู ณ บัดนี้วาเปนพระที่ตางกันอยางไรบาง เพื่อใหทานผูฟงซึ่งเปนนัก
ปฏิบัติดวยกันไดวินิจฉัยและสนใจแกไขตนเอง เมื่อพระของเราไดบกพรองไปในสวน
ไหน
แลวจะไดปรับปรุงพระของตนใหสมบูรณขึ้นมาตามพระโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ผลตอบแทนจะกลายเปนสาวกของพระพุทธเจาขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติ
คือ ความบริสุทธิ์ภายในใจของตน จัดเปนพระที่แทจริง และเปนพระไมเสียทีที่ไดครอง
ผากาสาวพัสตร ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจา ไดรบั ทั้งเหตุทชี่ อบและผลเปน
ที่พึงพอใจ
พระของพระพุทธเจาก็ดี พระของสาวกก็ดี ไดปรากฏขึ้นจากการทวนกระแสโลก
ไมใชเกิดขึ้นจากการวิ่งตามกระแสโลกเหมือนอยางพวกเรา ซึ่งกําลังวิ่งตามกระแสของ
โลกอยูในขณะนี้ กระแสของโลกนั้นพึงทราบดังนี้ สิ่งใดทีเ่ ปนขาศึกตอใจแตใจชอบคิด
ชอบใฝฝน พึงทราบวานั่นคือการวิ่งตามกระแสของโลก คําวาโลกไมไดหมายถึงใคร แต
หมายถึงหัวใจของเราโดยเฉพาะ หัวใจยอมหมุนเวียนตอตนเองและหลอกลวงตนเอง
เสมอ โดยยึดสิ่งแวดลอมภายนอกมาเปนตัวเหตุ แลวทําความหมุนตัวเองใหเปนไฟเผา
ตัวอยูตลอดเวลา ที่เรียกวาใจหมุนไปตามกระแสของโลก แลวเกิดความรอนขึ้นมา
ภายในใจของตน แตเราอยาไปเขาใจเอาเองวา โลกไดเปนขาศึกตอเรา แทจริงอะไร
ทั้งหมดในโลกไมเคยเปนขาศึกตอใครทั้งนั้น นอกจากตัวเปนขาศึกตอตัวเองทุกความ
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เคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจที่หมุนไปตามกระแสของโลกโดยไมหยุดยั้งเทานั้น ไมมีอัน
ใดเปนขาศึกตอเราไดเลย
เพราะเหตุนนั้ การบวชในพระศาสนานับวาเปนผูมีโอกาสเต็มที่กวาใครๆ แมทาง
รัฐบาลก็ใหสิทธิพิเศษแกผูบวชเปนพระเปนเณรในพระพุทธศาสนา โดยไมหวังอะไร
เปนผลตอบแทนจากการใชสิทธิพิเศษ นอกจากการหวังบุญกุศลตอผูบวช และหวังให
ชวยเปนกําลังสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบานเมือง
ทางดานจิตใจ อันเปนการสงเสริมนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ในการประกอบคุณ
งามความดีเพื่อตนและสวนรวม
ถาเราทั้งหลายซึ่งเปนนักบวช ไมสามารถเดินตามรอยของพระพุทธเจาไดแลว ก็
ไมทราบวาใครจะเดินไดในโลกมนุษยนี้ คําวา รุกฺขมูลเสนาสนํ เปนตน บรรดาฆราวาส
ผูครองเรือนทั่ว ๆ ไปจะทําอยางนักบวชไมได คํานี้พระพุทธเจาพระองคสอนพระของ
ทานเพื่อใหเขาถึงแกนของพระที่แทจริง ทานสอนอยางนี้ ที่ไหนเปนที่สงัดวิเวกเปนปา
เปนเขา เปนที่ควรแกการเพาะสันติธรรมภายในใจของพระทาน เพื่อเปนประโยชน
มหาศาลแกผูบําเพ็ญและแกโลกทั่ว ๆ ไป พระองคทานสอนพระของทานใหไปอยู ให
ไปบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น ทานสอนใหไป สอนใหอยูดวยความกลาหาญไมอาลัยใน
ชีวิตจิตใจ เปนก็มอบไวกับพระธรรมคือคติธรรมดา ตายก็มอบไวกับหลักแหงสวากขาต
ธรรม ดําเนินตามธรรมที่พระองคตรัสชอบแลวเสมอไป เพื่อนิยยานิกธรรมนําตนใหพน
จากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น
บรรดาสาวกในครั้งพุทธกาลทานเดินกาวหนาดวย สุปฏิปนฺโน เสมอไปอยางนี้
ไมไดเดินแบบถอยหลังเหมือนอยางพวกเราเดินอยูในขณะนี้
การเดินถอยหลังเปน
อยางไร ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับเครื่องสัมผัส ใจกับ
ธรรมารมณเหลานี้ แมจะเพียงอยางใดอยางหนึ่งกระทบกันเขา ก็พรอมที่จะถอยหลัง
เขาสูความยินดียินรายและติดพันในทางใจ
ซึ่งเปนลักษณะแหงการยอมจํานนตอ
สิ่งแวดลอมอยางราบคาบตลอดกาล ไมมีการตอสูพอหวังมีชัยชนะติดมือขึ้นมาบาง ทุก
ขณะที่อารมณมาเฉียด ๆ เทานั้น จิตวิ่งถอยหลังอยางสิ้นทาทุกที แลวจะหวังวิวัฏฏะคือ
พระนิพพานจากการกาวหนาของนักถอยหลังมาแตที่ไหน เพราะสิ่งใดที่จะเปนภัยตอ
ตนเองแลว ชอบคิดชอบปรุงและชอบเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น ทั้งนี้พึงทราบวาเดินถอย
หลังทั้งนั้น
พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธที่พระพุทธเจาทรงรูท รงเห็น
และ
ประทานใหพวกเราทั้งหลายไดสดับรับรสอยูทุกวันนี้ ไมไดเกิดขึ้นมาจากการถอยหลัง
ไมไดเกิดขึ้นมาจากการทอแทออนแอ
ไมไดเกิดขึ้นมาจากความเห็นแกลิ้นแกปาก
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ความอยากหิวโหย ไมไดเกิดขึ้นมาจากความเห็นแกหลับแกนอน ไมไดเกิดขึ้นมาจาก
การหึงหวงในชีวิตจนเลยขอบเขต แตธรรมเกิดขึ้นจากความอาจหาญราเริงตอความ
เพียร เกิดขึ้นจากการสละเปนสละตายตอหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไป จน
กลายเปนพระพุทธเจาขึน้ มาดวยความรอดตาย ใหเราทั้งหลายไดกราบไหวพระองค
ทานผูรอดตาย และพระธรรมที่เกิดขึ้นจากความรอดตายของพระพุทธเจา พรอมทัง้
พระสาวกอรหันตลูกศิษยพระตถาคตผูรอดตาย
ซึ่งก็ตองสวมรอยพระบาทของ
พระองคทานมาดวยความรอดตายเหมือนกัน กอนจะปรากฏองคเปนสาวกผูลือนามแต
ละทานๆ
ฉะนั้นขอใหพวกเราทุกทานจําแนวทางของพระพุทธเจาไววา ทานดําเนินอยางไร
เราตองดําเนินตามอยางถึงจิตถึงใจ จะสมคําวา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เราขอถึงพระธรรม
เปนที่พงึ่ จริง และพระสาวกทานดําเนินการอยางไรจึงเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพาน พนจากแกงกันดารนี้ไปได ไมหมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอยางสัตว
โลกทั่ว ๆ ไป เราตองนอมมาเปนคติขอเตือนใจตลอดกาล จะสมคําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ เราขอถึงพระสงฆองคเลิศเปนที่พึ่งจริง ไมเชนนั้นจะเปนโมฆบุรุษถือเพศนักบวช
ทําตนเปนพระอาศัยชาวบานเขากิน แลวกลายเปนกาฝากขึ้นในวงแหงพระศาสนา โดย
อาศัยผากาสาวพัสตรเปนโลบังหนาเกาะชาวบานเขากิน
เชน บางคนเขาวา นักบวชเปนกาฝากเกาะชาวบานกิน นี้ไมใชเปนการตําหนิผิด
เสียทีเดียว ยังมีถูกซึ่งควรรับไปพิจารณาสําหรับทานผูมีธรรมในใจไมลาํ เอียง เพราะ
นักบวชอาศัยเกาะชาวบานเขากินโดยไมไดรับผลประโยชนอะไรจากตัวเอง และไมไดทาํ
โลกใหเจริญดวยอุบายใด ๆ ทีจ่ ะใหเขาเกิดความเฉลียวฉลาดและเกิดความรมเย็น
เพราะเหตุแหงการมาคบคาสมาคมกับพระไดเลยนั้น มีจํานวนไมนอย พระประเภทนี้
เรียกวาพระกาฝาก เพราะเกาะชาวบานเขากินเปลา ๆ
เรียนวิชาทางโลกดวยเพศของพระ ความประพฤติทางกาย วาจา ใจกลายเปน
โลกไปเสียสิน้ ไมมีความสนใจใครตอ อรรถธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แตอาศัย
ชาวบานเขากินโดยไมตอ งซื้อตองหา ศาลาในวัดก็เขาสละทรัพยสรางขึ้นใหอยู กุฏิทุก
หลังก็เปนภาระของประชาชนชวยกันสละทรัพยปลูกสรางขึ้นใหอยู ถาด กระโถน ถวย
จาน ฯลฯ เครื่องใชภายในวัดในกุฏิ ก็เปนของประชาชนมีศรัทธานํามาถวายไว เพื่อให
ความสะดวกของพระเณรในวัด แตแลวก็ทํางานในหนาที่ของโลกไปเสีย ใหผิดจาก
หลักธรรมของสมณะซึ่งควรจะทําตามหนาที่ของตนผูเปนนักบวช ตามแนวทางที่องค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประทานไว กลับกลายเปนอยางอื่นไปเสีย เชนนี้เรียกวาพระ
กาฝาก ทําบานเมืองใหลมจมไปได และทําพระศาสนาวัดวาอาราม ตลอดเพื่อนฝูงซึง่
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เปนเพศอันเดียวกันใหลมจมไปดวยโดยไมมีความผิด แตอาศัยเพศอันเดียวกันทําให
เปอน
ถาเปนพระประเภทนี้ แมเขาจะติเตียนวาเปนพระกาฝาก พระเกาะชาวบานกิน
นั้นจัดเปนการตําหนิที่ชอบธรรม เพราะเปนการตําหนิเพื่อใหผูผิดแกไขสวนบกพรอง
ของตน ไมใชตําหนิเพื่อเปนการลางผลาญพระศาสนาและนักบวชที่ดีทั่วๆ ไปใหลมจม
ไปดวย เพราะพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายไมไดทําอยางนี้ ทานอาศัยชาวบาน
เขามาเสวยและมาฉันนับแตวันเสด็จออกทรงผนวชดวยกันทั้งนั้น แตพอยังธาตุขันธ
และชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง ๆ เพื่อความเพียรและความอยูสบายในทิฏฐธรรมเทานั้น
อยูที่ไหนก็เพียร ไปที่ไหนก็เพียร อดก็เพียร อิ่มก็เพียร ในอิริยาบถทั้งสี่เต็มไป
ดวยความเพียร ไมทรงละความเปนศาสดาของโลกดวยพระอิริยาบถใด ๆ ทรงเปน
ศาสดาอยูตลอดเวลาและทุก ๆ พระอาการที่เคลื่อนไหว แมพระสาวกก็ทําหนาที่ใน
ความเปนสาวกอยางสมบูรณ ไมมบี กพรองในอิริยาบถใด ๆ เพื่อผูใครตอ การศึกษาใน
ความเคลื่อนไหวของทานใหไดรับประโยชนทุกเวลา เพราะพระพุทธเจาแลสาวกตอง
เปนครูสอนโลกทุก ๆ ความเคลื่อนไหว ไมเพียงกาวขึ้นบนธรรมาสนอาสนะแลวจึงจะ
จัดเปนศาสดาสอนโลก ทรงเปนศาสดาและสาวกอยูตลอดเวลา เปน ปฺุญกฺเขตฺ ของ
ทานและของโลกอยูตลอดกาล
พระที่กลาวนี้ไมใชพระกาฝาก เปนพระ ปฺุญกฺเขตฺ ของโลกใหไดรับความ
รมเย็นเปนสุข ใครมีของใจไปปรึกษาอรรถธรรม จะเปนขอลี้ลับหรือจะเปนทางโลก คือ
ทางบานเรือนครอบครัวก็ตาม เกิดการทะเลาะเบาะแวงไมลงกันได เมื่อนําเรื่องของใจที่
ตนไมสามารถแกไขได ไปกราบทูลหรือเรียนปรึกษากับทาน ทานอาจจะใหอุบายตางๆ
มาเปนเครื่องพยุงน้ําใจ แลวปฏิบัติตามพระโอวาทของทาน สามารถจะยังสิ่งราวรานให
กลับกลายเปนของดีขึ้นมาและกลับใชไดอีกตอไป ฉะนั้นจึงควรจะเทิดทูนวาพระโอวาท
นั้นเปนคุณแกโลก
ผูเปนนักบวชประพฤติตนตามพระโอวาท ก็กลายเปน ปฺุญกฺเขตฺ ขึ้นมาใหโลก
ไดกราบไหวบูชา ใหเปนเนื้อนาบุญของโลก ใหโลกไดรับความสุขความเจริญ ใหโลกได
บุญไดคุณ ใหโลกไดรบั ความเฉลียวฉลาดและมีความอบอุน เพราะมีพระปฏิบัตเิ ปน
ปฺุญกฺเขตฺ ไวเปนหลักใจในวัดหรือนอกวัด วัดมีมากเทาไรโลกก็มีความรมเย็นมาก
และพระมีมากเทาไรโลกยิ่งมีความอบอุนและรมเย็นมาก เพราะเหตุใด เหมือนวัตถุ
เครื่องใชสอยและอาหารการบริโภคมีมาก ยอมทําความสะดวกสบายใหแกประชาชน
และบรรดาสัตวทั่ว ๆ ไปไมใหอดอยากขาดแคลน มีความสุขความเจริญทั่วหนากัน
ความเบียดเบียนกันและกันก็นอยลง
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แตถาตรงกันขาม วัดและพระมีมากเทาไรก็ยิ่งเปนภัยตอโลกมากขึ้น ไมใชคําวา
พระคือนักบวชจะเปนคุณตอโลกโดยถายเดียวตามที่เขาใจกันก็หาไม พระที่กลายเปน
พิษเปนภัย เปนขาศึกตอโลกก็ยังมี ดังที่เห็น ๆ กันอยูในสมัยปจจุบันทุก ๆ วันนี้ ทาน
ทั้งหลายก็พอจะทราบไดดวยหูดวยตาของตนเอง จากการประกาศในหนาหนังสือพิมพ
บาง ทั้งทางวิทยุบาง (จนถึงกับรัฐบาลก็ยังหวั่นวิตก ไมไวใจในพระประเภทนี้) นี่คือ
พระที่เปนขาศึกตอโลก อาศัยขาวของเขามากิน แลวยังกลับเปนศัตรูตอชาติ ตอพระ
ศาสนา ตอพระมหากษัตริยและตอรัฐธรรมนูญ นี่คือพระที่เปนขาศึก ไมใชเปนพระ
ปฺุญกฺเขตฺ ของตนและ ปฺุญกฺเขตฺ ของโลก
บัดนี้เราทั้งหลายไดมีโอกาสวาสนาอํานวยมาบวชในพระพุทธศาสนา มุงหนาจะ
เปน ปฺุญกฺเขตฺ ของตน เพื่ออันดับตอไปจะไดเปน ปฺุญกฺเขตฺ ของพระศาสนาและ
ของชาติบานเมือง ตลอดกุลบุตรสุดทายภายหลังใหเปนความรุงเรืองไดแลวไซร จงเปน
ผูมีความสนใจใครตอขอปฏิบัติ
อยามีความเกียจครานและสะเพรามักงายซึ่งไมใช
ทางเดินของนักปราชญ พระพุทธเจาไมทรงพาเดิน และอยาเห็นสิ่งที่จะเปนขาศึกแกตน
จง
และสวนรวมวาเปนของดี การอันใดถาผิดจากความเปนสมณะจงงดเวนทันที
ดําเนินตนอยูกรอบแหงศีล สมาธิ ปญญา อันเปนทางเดินของนักบวชผูมุงแดนแหง
ความพนทุกข แมโลกเขาไมไดบวชก็จะพลอยไดรบั ความรมเย็น เหมือนอยางเราไดรับ
ความสะดวกและรมเย็นจากโลกอยูทุกวันนี้ เชน กุฎี ศาลา ที่พักอาศัย เปนมาจากโลก
ใหความอนุเคราะห เครือ่ งอาศัยทุกอยางที่ไดครองตัวมีชีวิตเปนมาลวนแลวแตโลก คือ
ศรัทธาญาติโยมชวยกันทะนุบํารุง นี่โลกใหความรมเย็นแกพวกเราไดอยางนี้
สวนเราจะสามารถใหความรมเย็นแกโลกดวยวิธีใด เพราะเราไมไดทําไรทํานา
ซื้อขาย แตนาของเราคือ ปฺุญกฺเขตฺ อันเกิดจากประพฤติดีปฏิบัติชอบในตัวเราเอง
โลกเขาไมไดบวชในพระศาสนา ก็ควรจะอาศัยเราไดเมื่อเรามี ปฺุญกฺเขตฺ เชนเดียวกับ
เราอาศัยเขาฉะนั้น จงเทียบเคียงดูคุณของโลกกับคุณของพวกเราจะควรปฏิบัติตอกัน
ใหสม่ําเสมอ อยามองดูโลกตัวเทาหนู มองดูเราตัวเทาพระ แตจงมองดูพระกับโลกคือ
คนตาดําๆ ดวยกัน มีความรูสึกอันเดียวกัน ตางฝายตางมีบุญคุณตอกัน
คนเราโดยมากมักมีนิสัยชอบดูถูกเหยียดหยามตออีกฝายหนึ่ง
เนือ่ งจาก
มองขามตัว โดยเห็นคนอื่นตัวเทาหนู เห็นตัวเราเทาตัวชาง จึงเห็นชางมีราคา เห็นหมู
หมาเปนสัตวต่ํา ที่ถูกควรใหอภัยตอสัตวโลกดวยกัน ยอนเขามาหาพระกับญาติโยม
ออกจากคนๆ เดียวกัน ตางฝายก็มีคุณคาดวยกัน ตางก็อาศัยกัน โปรดพากันสํานึกใน
ตัวเรากับโลกสม่ําเสมอกันอยางนี้
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ศีล อยาพึงเขาใจวาจะเปนหนาที่ของใครรักษาใหบริสุทธิ์ นอกจากเราผูมีหนาที่
พรอมอยูแลว สมาธิคือความมั่นคงของใจ ก็ใจเราเปนอะไรจึงไมมั่นคง เพราะใจเปน
โลกจึงหาความมั่นคงไมได ถาใจเปนธรรมแลวจะหนีความมั่นคงไปไมได คําวาใจเปน
โลกนั้นเพราะใจกระเพื่อมอยูตลอดเวลา ความกระเพื่อมของใจเพราะความเขยาตนเอง
เชน น้ําแมจะใสสะอาด แตถูกเขยาอยูเสมอยอมจะขุนอยูโดยดี นีใ่ จของเราตาม
ธรรมดาก็ขุนมัวอยูแลว ยิ่งถูกเขยาดวยตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กาย
กับเครื่องสัมผัส ธรรมารมณกับใจ คลุกเคลากันเขาแลวกลายเปนจิตขุนมัวขึ้นมา เมือ่
ใจขุนมัวเพราะเรื่องของโลกลวนๆ จะใหเปนธรรมคือความใสสะอาด ความสงบเยือก
เย็นและความสุขความเจริญไดอยางไร
ถาใจเปนธรรม ทําตามพระโอวาทที่พระองคทรงสั่งสอน เชน ทานสอนวาจงฝก
จิตดวยความเพียร เราก็ทําตามทานดวยความเพียร บังคับจิตดวยสติเปนพีเ่ ลี้ยงพา
ดําเนิน มีปญญาเปนเครื่องสองทาง จิตดําเนินตามแถวแหงธรรมแลว จะเปนไปเพื่อ
ความสงบโดยถายเดียว จะไมเปนโลกขึ้นมาในใจดวงนั้น พระพุทธเจาและสาวกทาน
เปนธรรม เพราะทานดําเนินตามธรรม เรามุงเปนธรรม ธรรมนั้นเปนธรรมของ
พระพุทธเจาและเคยไดปรากฏผลในพระองคและสาวกมาแลว เมื่อเรานํามาปฏิบัติกลับ
กลายเปนโทษตอเรามีอยางที่ไหน ไมเคยมีในที่ไหนๆ และไมเคยมีในคัมภีรใดดวย
และจะไมมีในกาลตอไปดวย
ถาเราไดปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งเปนธรรมทั้งแทงแลว เราจะกลายเปนธรรม
ขึ้นมาภายในใจ เริม่ แตความสงบในสมาธิเปนขั้นๆ ตามอํานาจแหงการฝกฝนทรมาน
ของตน แลวกลายเปนสมาธิที่ละเอียด
และปญญาทีพ่ ิจารณาไตรตรองในความ
เคลื่อนไหวของใจตลอดอวัยวะทุกสวนแหงรางกาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แยกสวนแบงสวนดูใหชัดเจน ดูทั้งภายในภายนอกในสวนแหงกายนี้ สวนใดที่
เปน อตฺตา แฝงขึ้นมาคิดคัดคานธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไววา อนตฺตา มีไหม สวน
ใดที่เปนความสุขฝนธรรมที่ตรัสไววา ทุกฺขํ มีไหม และมีธรรมชาติใดทีเ่ ที่ยงทนถาวร
สามารถขัดฝนธรรมที่ตรัสไววา อนิจฺจํ มีไหม ในอวัยวะของเราทุกๆ สวนเมื่อคนดูแลว
ก็เต็มไปดวยไตรลักษณคอื อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึง่ เปนธรรมลวนๆ ทั้งนั้น
ใจทีเ่ ปนไปในธรรมขั้นสูงไมไดก็เพราะฝนธรรมลวนๆ จึงกลายเปนโลกลวนๆ
ขึ้นมา ผลอันไดรับคือไฟเผาตัวเองใหรุมรอนทัง้ วันทั้งคืน ไปไหนก็รอน อยูที่ใดก็รอน
อยูในบานก็รอน อยูในวัดก็รอน อยูในปาก็รอน ขึ้นไปอยูบนภูเขาก็รอน อยูรมไมก็รอน
อยูในที่กลางแจงก็รอน หาความเย็นไมมี แมที่สดุ อิ่มก็รอน หิวกระหายก็รอน หนาวก็
รอน รอนก็ยิ่งรอนเพิ่มทัง้ กายทั้งใจ รอนทั้งวันทั้งคืนภายในใจไมมีเวลาสรางและ
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บรรเทาเบาลงได เพราะไมมีน้ําทีไ่ หนมาดับไฟกองนี้ได นอกจากน้ําคือธรรมโอสถ
เทานั้น ที่เกิดจากขอปฏิบัติอันถูกทาง จึงจะสามารถดับไฟได กลายเปนความรมเย็น
ขึ้นมาที่ใจดวงนั้น
การพิจารณาขันธทุกๆ ขันธ จงถือไตรลักษณเปนทางเดินของปญญา พิจารณา
ลงจุดนั้นเสมอ จะเปนไตรลักษณใดไมผิดทาง ขอใหชัดเจนดวยปญญาเปนสําคัญกวา
อื่น จะดูทกุ ขก็ใหชัดเจน เพราะทุกขมีอยูภายในกายในใจตลอดเวลาทําไมจะไมเห็น
ทุกข
ก็เราเปนคนทุกขเอง
เราพิจารณาทุกขที่เกิดขึ้นกับเราทําไมจะไมเห็น
พระพุทธเจาและสาวกดูทุกขของทานและทุกขทั่วๆ ไปทําไมทานจึงเห็น เราดูทําไมจะ
ไมเห็นความรูสึกคือใจเปนอันเดียวกัน ความแปรสภาพแหงสวนตางๆ ในรางกายและ
จิตใจของเรากระเทือนถึงกันอยูตลอดเวลาทําไมจึงไมรู
จงดูสิ่งเหลานี้ดวยปญญา เวทนาก็เกิดแลวดับ ดับแลวเกิด ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งสุขทั้ง
ทุกข มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยูเชนนี้ จะถือเอาตัวจริงจากสิ่งเหลานี้ไดที่ไหน เพราะ
ขันธทั้งหาคือไตรลักษณ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมแตละอยางๆ เปนไตรลักษณอยาง
สมบูรณ จึงไมอธิบายไปมาก เมื่อปญญาไดสอดสองคนควาอยูตลอดเวลา มีสติเปน
เครื่องกํากับรักษา
ปญญาเปนเครื่องฟาดฟนขุดคนสิ่งทีม่ ีอยูในกายในจิตทัง้ ภายใน
ภายนอก ความรูแจงเห็นชัดจะตองเปดเผยขึ้นมาที่ใจทันที อะไรจะมาปดบังลี้ลับปญญา
ไมได เพราะอํานาจของปญญาแทงทะลุปรุโปรงไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมีอันใดจะอาจ
เอื้อมปดบังปญญานี้ได และสามารถแทงตลอดไปหมดทุกหนทุกแหงโดยไมมีขอบเขต
จนเห็นแจงขึ้นในตนเอง ฉะนั้นจงสนใจในปญญา แมจะเปนความราบรื่นตอการดําเนิน
เพื่อความเปนพระพุทธเจาและสาวก
ทานก็ดําเนินดวยสติปญญาอยางนี้เหมือนกัน
อยาเขาใจวาทานแหวกแนวไปควาเอาอะไรมาดําเนิน ใหนอกเหนือจากสติปญญาและ
ธรรมที่ทานสอนไวนี่เลย
เราดําเนินตามพระโอวาทที่ประทานไวแลวโดยถูกตอง จะผิดพลาดจากหลัก
ความจริงและผลที่มุงหวังไปไมได ถาไดดําเนินตามสวากขาตธรรมแลว ผลยังจะ
กลายเปนอยางอื่น พระธรรมจะเรียกวาสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรมไปไมได
ที่เปนไดอยางนี้เพราะธรรมของพระองคยืนหลักตายตัวตอเหตุผล ทนตอการพิสูจน
ตลอดกาล เพราะฉะนั้นปญหาขอนี้จึงไมขึ้นอยูกับธรรมวาจะลําเอียงไปมา แตขึ้นอยู
กับเราจะตองพิสจู นตัวเองเปนลําดับไป
จงเปนผูมีสติรูตัวเอง และมีปญญาวิพากษวิจารณเรื่องของตัวเสมอไป เพราะ
หนาที่ของเราซึ่งเปนนักบวชมีเทานี้ กิจการของโลกเรื่องของโลกตองยกใหโลกเขา เรา
อยาไปเกี่ยวของเสียดาย แตการปฏิบัติถูกตองตามพระโอวาทเพื่อความหลุดพนจาก
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ทุกขโดยชอบแลว จงถือเปนกิจจําเปนและหนาที่ของเราโดยเฉพาะ กิเลสตัวใดอาจ
เอื้อมเขามา จงบังคับกําจัดออกใหหมดดวยน้ําใจกลาหาญของนักบวช อยายอมใหเขา
มาเกี่ยวของพัวพันกับจิตได จงพิจารณาตามที่กลาวมานี้ กายทั้งทอนมีเต็มอยูในตัวของ
เราจะไมรูอยางไรเลา ความรูเห็นทางกายนี้ชัดเจนดวยปญญาฉันใด สภาพภายนอก
ทั่วๆ ไปซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกัน ตองรูเห็นชัดเจนดวยปญญาฉันนั้น เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ประกาศตัวอยูตลอดเวลาอกาลิโก ถาปญญาไดหยั่งลงสูกองขันธซึ่ง
เปนคลังแหงไตรลักษณแลวตองรู เมื่อรูจริงแลวตองปลอยวางทันที จะยอมทนทุกขถือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวาเปนตนตอไปอีกอยางไร และจะไมเห็นกระแสของ
ใจซึ่งเที่ยวพลุกพลานในอาการทั้งหลายเหลานั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไดอยางไร
ก็อะไรเลาเปนตัวโจรผูกอเหตุแหงความไมสงบอยูทุกขณะ และเปนขาศึกตัวลือ
นามแหงไตรภพ เริ่มพิจารณาเบื้องตนก็เห็นวารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส วาเปน
ขาศึก เมื่อรูแจงชัดดวยปญญาแลว สภาพนั้นก็เปนสัจจะของจริงตามสภาพของตนๆ
ไมปรากฏวาเปนขาศึกตอผูใด นอมปญญายอนหลังเขามาพิจารณารูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณวาเปนขาศึกแกตน แตแลวสิ่งเหลานี้ก็มีลักษณะเชนเดียวกับสภาวะที่
พิจารณาผานมาแลวโดยเปนสัจจะของจริงอันเดียวกัน ไมเคยตั้งตัวเปนขาศึกตอผูใด
แลวอะไรเลาเปนกงจักรหมุนตัวเองอยูขณะนี้ อะไรเปนผูควาน้ําเหลวอยูตลอดเวลา
อะไรเปนผูฉลาดแตกับโงตอตัวเอง อะไรเปนผูชนะเขาแตกลับแพตัวเอง อะไรเปนผู
หมุนไปตามสภาวะทั้งหลาย และถือสิ่งเหลานั้นวาเปนตนเปนสมบัติของตน แตตนกลับ
เปนทาสของสิ่งเหลานั้นโดยไมรูสึกตัว
เมื่อปญญาไดพจิ ารณายอกยอนจนรวมตัวแลว ไมเห็นมีอะไรแมแตสิ่งเดียวจะ
ประกาศตนออกมาวา เปนตัวกิเลสตัณหาวัฏฏะพาหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองใหเปนไป
ตางๆ ภายใตวงลอของจักรตัวใด มีสิ่งเดียวคือวัฏจิตที่ทานใหนามวา อวิชชา เปน
นักทองเที่ยว นักลาภพลาชาติความเกิดๆ ตายๆ จนเจาตัวหลงความเปนมาผานมาของ
ตัวเอง ไมทราบวาไดเที่ยวลาภพลาชาติไปที่ไหนบาง รูและจําไมไดเลย นี่คือวัฏจิต จิต
ดวงทองเที่ยว และธรรมชาตินี้ไมมีเครื่องมือใดๆ จะสามารถพิสูจนขุดคนและทําลายได
นอกจากสติกับปญญาประกอบกับองคความเพียรพิจารณาไมหยุดยั้งเทานัน้
จึงจะ
สามารถทําลายธรรมชาตินี้ได
ปญญาทําการถากถางสิ่งปกคลุมทั้งภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ทั้งภายใน คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจนหมดสิ้น ยิ่งเห็นกระแส
ของอวิชชาและตัวอวิชชาปรากฏตัวอยางเต็มที่ และจะไดปฏิเสธสภาวะทั้งหลายวามัน
ไมใชตัวกิเลสตัณหาและไมใชวัฏจักรแตอยางใด
นอกจากความรูรูที่แสดงตัวอยู
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ตลอดเวลาผูเดียวเทานั้น ปญญาขุดคนลงไปวา ผูรูนี้เปนอะไรอีก พิจารณาลงไปก็เห็น
แตไตรลักษณเต็มตัวในวัฏจิตดวงนัน้ ฉะนั้นธรรมชาตินจี้ ึงเปนกงจักรและเปนโลกอยาง
เต็มดวง เพราะถาไมเปนไตรลักษณ จะเปนโลกและเปนสมมุติไปไมได ตองเปนวิมตุ ิติ
ไป ความดีความชั่ว สุข-ทุกข ซึง่ เปนสมมุตเิ กิดมาจากไหน นอกจากจะเกิดจากจิต
อวิชชาซึ่งเปนตัวสมมุติดว ยกัน นี่เรื่องของปญญา มาถึงขั้นนี้แลวกลายเปนปญญา
อัตโนมัติหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลาไมมีใครมาบังคับ เรื่องของตนมีมากมีนอย,ผิด-ถูก
,ดี-ชั่ว,หยาบ-ละเอียด จะรูเ ทาทันและปลอยวางไปเปนลําดับไมรีรอ จะทนทานและ
ปดบังปญญาไวไมได
เรื่องดี-ชั่ว,สุข-ทุกข เปนตน จะปรากฏขึ้นจากจิตอวิชชานั้นทั้งหมด และเห็น
จิตอวิชชานั้นเปนตัวกิเลสตัณหา ตัวกงจักรและตัวสมมุติอยางเต็มดวง ธรรมชาตินี้ได
ถูกปญญาสกัดฟาดฟนลงโดยไมหยุดยั้ง ถึงกับตั้งตัวอยูไมได ที่มั่นของวัฏจิตคืออวิชชา
ก็แตกกระจายลงในขณะนั้น ปญหาโลกแตกซึ่งเคยครองหัวใจมาเปนเวลานานแสนกัป
นับไมถวน ก็ไดแตกกระจายหายสูญไปพรอมๆ กันกับอวิชชาไดดับไป ธรรมอัศจรรย
ซึ่งมีอยูในที่แหงเดียวกันแตไมเคยปรากฏตัว เพราะอํานาจของอวิชชาปดบังไวอยาง
มิดชิด ก็ไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่ในขณะเดียวกันกับอวิชชาดับไป ธรรมชาติทรี่ ูวาวัฏ
จักรหรืออวิชชาดับไปนั้นแล ทานใหนามวาวิวัฏฏะ หรือสอุปาทิเสสนิพพาน คือ
นิพพานของพระอรหันตผูยังครองขันธอยู
เมื่อถึงธรรมชาตินี้แลวจะวาเปนศิษยพระตถาคตหรือไมวาก็ตาม
เพราะไม
ขึ้นอยูกับคําพูดจาหรือดําริคิดเอาเฉยๆ แตขึ้นอยูกับหลักธรรมชาติ เชน พระพุทธเจา
ตรัสไววา “ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเราตถาคต ” ตองเห็นทางขอปฏิบัติดวย
เห็นทางความรูความฉลาดดวยปญญาดวย เห็นในหลักธรรมชาตินี้ดวยเปนสักขีพยาน
ฉะนั้นจงพากันดําเนินตามอธิบายมานี้ คําวาวิมุตติพระนิพพานทุกทานจะไดถามใครที่
ไหน
เพราะเปนธรรมตายตัวอยูกับขอปฏิบัติที่พระองคประทานไวอยางตายตัวแลว
ขอใหดําเนินแบบตายตัว สละเปนสละตายเพื่อปฏิบัติ สมบัติอันล้ําคานั้นจะเปนของเรา
เพราะพระพุทธเจาไมทรงผูกขาดเฉพาะพระองคเดียว เปนสวนของใครของเราทุกทาน
ขอแตใหดําเนินตามสวากขาตธรรม คําวานิยยานิกธรรมการรื้อถอนตนออกจากสังสาร
จักร จะเปนเรื่องของเราไดรับผลอยางแนนอน
การแสดงธรรมเพื่อบรรดาทานผูฟงทั้งหลายที่ไดมารวมกันหลายทาน และได
โยกยายมาจากสถานที่วิเวกตางๆ ไดมารวมกันวันนี้ เห็นวาเปนโอกาสอันควร จึงได
แสดงธรรมในฐานะเปนกันเองใหฟง จงนําไปไตรตรองและปฏิบัติตอตนเองเพื่อความ
เปน ปฺุญกฺเขตฺ ของตน และเปน ปฺุญกฺเขตฺ ของโลกใหไดรับความรมเย็น เปนที่พงึ่
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๖

๑๗

จิตพึ่งใจพึ่งเปนพึ่งตายแกประชาชนทั้งหลาย จงระลึกถึงคําวา ปฺุญกฺเขตฺ ของตนเปน
ขอหนึ่ง และปฺุญกเขตฺของโลกขอที่สองจะตามมาเอง เพราะเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน
จงอยาพากันหลงลืม ปฺุญกฺเขตฺ ดังกลาวมา
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงดลบันดาลใหทานทั้งหลายมีความสะดวก
กายสบายใจ ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนิน จงเปนไปตามพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา
จนถึงจุดหมายปลายทาง คือแดนแหงวิมุตติหลุดพนไปไดดงั ใจหมาย โดยเร็วพลัน
ทุกๆ ทานเทอญ.
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

อวิชชารวมตัว ปกปดจิตแท-ธรรมแท
พระธรรมเทศนากัณฑนี้ แสดงในเชิงตอบปญหาธรรมแกพระเถระสําคัญมาก
องคหนึ่งในสมัยปจจุบัน มีเนื้อหาและขอความดังนี้
นี่คือเวลาเริ่มพิจารณาเขาสูจุดรวมของกิเลสวัฏฏ ซึ่งไดแกอวิชชา ขณะที่
พิจารณาก็ยังไมทราบวาตัวเองพิจารณาอวิชชา เปนแตเพียงคิดวา นี้มันอะไรนา เปนขอ
ของใจสงสัยอยูตรงนี้ แลวก็หยั่งจิตลงไปที่นั่น ทําความสนใจในจุดนั้น พิจารณาวามัน
เปนยังไงไปยังไงมายังไง แตก็ไปถูกจุด ทัง้ นี้เพราะเราไมรูชื่อมันวาอะไรเปนอวิชชา
อวิชชาที่แทจริงกับชื่อมันผิดกันมาก เห็นแตกระแสของมันกระจายไปทัว่ โลก นั้นมัน
เปนเพียงกิ่งกาน เหมือนเราไปหาจับโจรผูราย ไปจับก็จะไดแตสมุนของมันเทานั้น จับ
คนไหนก็เปนสมุนของมันๆ ไมทราบวานายมันอยูที่ไหน มีรูปรางหนาตาเปนอยางไร
เพราะไมเคยเห็นหัวหนามัน
จับมากตอมาก จับเขาไปๆ ตีตะลอมเขาไปๆ ที่เรียกวา ลอมโจร คือ เจาหนาที่
มีจํานวนมากและก็มีกําลังมาก ตางคนตางอาศัยกันรวมกันเขาก็มีกําลังมาก ลอมรอบ
จุดที่โจรอาศัยอยู จับคนนี้ มัดคนนั้นเขาไปๆ เมื่อถูกถาม ตามธรรมดาโจรมันจะไม
บอกวาใครเปนนายของมัน ถาใครเปนโจรก็มัดมันเขาไปหมดจนไมใหมีเหลือสักคนใน
วงลอมนั้น คนสุดทายนั้นนะเปนนายโจร คนสุดทายมันจะอยูในที่สําคัญ คือสมุนของ
โจรจะตองลอมรอบขอบชิดรักษาไวอยางดีทีเดียว
ไมใหพบหัวหนาของมันอยาง
งายดาย
ถูกจับเขาไปเปนลําดับๆ จนถึงอุโมงคที่หัวหนาโจรหลบซอนก็ฆาหมดไมมีเหลือ
ในที่นั้นแลว มันก็ทราบชัดกันละที่นี่ วาหัวหนาโจรตัวฉลาดไดถูกฆาใหสูญพันธุไปเสีย
แลว อันนี้เปนแตเพียงรูปเปรียบ คือจิตที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งใด มันก็เปนแขนงของ
ความหลง ไมวาจะหลงทางดีทางชั่ว มันเปนเรื่องของอวิชชาและกิ่งกานของอวิชชา
ทั้งนั้น แตตวั อวิชชาจริงๆ มันไมมี เพราะฉะนั้นอุบายวิธีพิจารณาตางๆ ถาจะเทียบ
อุปมาก็เหมือนอยางเราวิดน้ําเพื่อจะเอาปลา ถาน้ํามีมาก ปลาจะมีอยูจํานวนมากนอย
เพียงไรก็ไมทราบ วิดน้ําออกจนน้ําแหงลงไปเปนลําดับๆ ปลาก็รวมตัวเขาไปๆ ตัวไหน
อยูที่ไหนก็วิ่งลงในน้ํา ๆ น้ําก็ถูกวิดออกเรื่อย ๆ ปลาก็รวมตัวเขาไป ตัวไหนวิ่งไปไหนก็
มองเห็นเพราะน้ําแหงลงไปเรื่อยๆ ผลสุดทายเมื่อน้ําแหงแลว ปลาก็ไมมีที่หลบซอนก็
จับตัวปลาได
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ขึ้นชื่อวารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่คละเคลากัน มันก็
เหมือนกับน้ําซึ่งเปนที่อาศัยของปลา การพิจารณาสิ่งเหลานี้ก็ไมหมายจะเอาสิ่งเหลานี้
แตจะฆากิเลสตางหาก เหมือนกับคนวิดน้ําไมหมายจะเอาน้ํา แตหมายจะเอาปลา
ตางหาก การพิจารณาก็ไมหมายจะเอาสิ่งเหลานี้ แตใหรูสิ่งเหลานี้เปนลําดับๆ พอรูไป
ถึงไหนจิตก็หายกังวล รูทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวของ รูทั้งตัวเองผูไปเกี่ยวของวาเปนผูผิดเปน
ความเห็นผิดของตัว จึงไปหลงรักหลงชังในสิ่งเหลานั้น ทีนี้วงแหงการพิจารณาก็แคบ
เขามาๆ เหมือนกับน้ําแหงลงไปๆ จะพิจารณาในธาตุในขันธอะไร มันก็เหมือนกับสิ่ง
ทั่วไปภายนอก มันไมมีอะไรแปลกกันถาเปนดานวัตถุ พูดถึงเรื่องธาตุก็เปนธาตุอัน
เดียวกัน มันมีแปลกอยูที่อาการของจิตแสดงตัวออก แตเราไมรูก็ไปหมาย อันนี้มันก็ยัง
เปนกิ่งกานของอวิชชาอยู แตมันจะซึมซาบเขาไปหาสวนใหญ พิจารณาเห็นสิ่งที่มา
เกี่ยวของชัดเทาไร ก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวของชัดขึ้นทุกที เหมือนกับน้ําแหงลงไป
เทาไรก็ยิ่งเห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีๆ
การพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกกายทั้งภายในกาย
ทั้งในเจตสิก
ธรรมของตัวชัดขึ้นเทาไร มันก็เห็นจุดที่อยูที่อาศัยของตัวการสําคัญชัดขึ้นๆ เมือ่
พิจารณาตะลอมเขาไป ความรูของจิตมันก็แคบเขาไป ความกังวลของใจก็นอยเขาไป
กระแสของใจที่สงออกไปก็แคบ
พอกระเพื่อมตัวออกไปเกี่ยวกับสิ่งใดก็พิจารณา
เกี่ยวกับสิ่งนั้นดวย พิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวดวย ก็เห็นทั้งสอง
เงื่อน รูเ หตุรูผลกันทั้งสองดาน คือดานที่ไปเกี่ยวของสิ่งที่ถูกเกี่ยวของหนึ่ง ผูไป
เกี่ยวของหนึ่งปญญาก็ขยับตัวเขาไปเปนลําดับๆ
เมื่อเขาไปถึงตัวอวิชชาจริงๆ โดยมากนักปฏิบัติถาไมมีครูอาจารยคอยแนะไว
กอนแลว จะตองไปถือเอาตัวนั้นแลวาเปนตัวจริง เพราะทุกสิ่งทุกอยางไดพจิ ารณา
เห็นชัดภายในใจแลววา ไดรเู ทาและปลอยวางไปหมดไมมสี ิ่งใดเหลือ
แตผูทรี่ ูสิ่ง
ทั้งหลายนั้นคืออะไรนั่น ทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว นี่แลที่วาอวิชชารวมตัวแลว แตกลับมา
เปนตัวขึ้นโดยไมรูสึก จิตก็มาหลงอยูนั้น ที่วาอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่แหละ สวนที่หลง
สิ่งภายนอกนั้นยังเปนกิ่งกาน ไมใชเปนเรื่องของอวิชชาอันแทจริง
การมาหลงอันนี้แล มาหลงผูที่รูสิ่งทั้งหลายนี้แล ผูนี้เปนอะไรเลยลืมวิพากษ
พิจารณาเสีย เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเขามาแลวจะตองรวมจุดตัวเอง จุดของจิตทีป่ รากฏ
ตัวอยูเวลานั้นจะเปนจิตที่ผองใส มีความยิ้มแยมแจมใส มีความองอาจกลาหาญ
ความสุขก็รูสึกวาจะรวมตัวอยูที่นั่นหมด สิ่งเหลานี้ทั้งหมดมันเปนผลของอะไร ถาจะ
พูดวาเปนผลก็ยอมรับเปนผล จะพูดวาเปนผลของปฏิปทาเครื่องดําเนินก็ถูกถาหากเรา
ไมหลงอันนี้นะ ถายังหลงอยูมันก็ยังเปนสมุทัย นี่ละจุดใหญของสมุทัย
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แตถานักปฏิบัติผูมีความสนใจพิจารณาในสิ่งที่เกี่ยวของอยูเสมอแลว
ไม
มองขามไป ยังไงก็ทนไมได ตองสนใจเขาพิจารณาจุดนั้น เพราะทุกสิ่งทุกอยางเราก็เคย
พิจารณาและเคยรูเรื่องมาแลวใจก็ไมสัมผัส จะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม
สัมผัส เพราะพอตัวในสิ่งนั้นๆ แลว อาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้น จิตที่ปรุงขึ้นมามัน
ก็ปรุงขึ้นจากนั้น สุขที่ปรากฏขึ้นก็ปรากฏอยูท่นี ั่น ความสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการ
เปลี่ยนแปลงใหเห็นซึ่งเปนเหตุใหพจิ ารณาอีก เพราะในขั้นนี้เปนขั้นที่ใชความสังเกต
มาก เมื่อสังเกตความสุขมันก็ไมแนนอน เพราะความสุขที่ผลิตจากอวิชชามันเปนสมมุติ
บางทีก็มีอาการเฉาๆ บางเล็กๆ นอยๆ พอใหทราบวามันแสดงอาการไมสม่ําเสมอ มัน
คอยเปลี่ยนตัวเองอยูอยางนั้นตามขั้นแหงธรรมที่ละเอียด นี่เปนจุดทีจ่ ะนอนใจตายใจ
และยอมเชื่อสําหรับผูที่ปฏิบัติดวยความเขมแข็ง ดวยความสนใจอยางยิ่ง แตจะมานอน
ใจในจุดนี้ ติดในจุดนี้ หากไมมีผูอธิบายใหทราบไวลวงหนากอน
ถึงจะนอนใจก็ทนที่จะทราบไมไดเหมือนกันถาใชความสนใจ เพราะมีเทานั้น
เปนสิ่งที่ดดู ดื่มของใจ เปนเหตุใหดดู ดื่ม เปนเหตุใหพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั้น เทาทีเ่ คย
พิจารณามาเปนอยางนั้น จนไมทราบวาอะไรเปนอวิชชา ก็เลยเขาใจวาอันนี้แหละที่จะ
เปนนิพพาน อันสวางกระจางแจงอยูตลอดเวลานี้แล คําวาตลอดเวลาในที่นี่หมายถึง
ตลอดเวลาของผูมีความเพียร มีการชําระซักฟอกกันอยูเสมอ ไมนอนใจติดอยูกับสิ่งนั้น
ถายเดียว ความสงวนก็มาก อะไรจะมาแตะตองไมได ระมัดระวังอยางเต็มที่ พออะไร
มาสัมผัสก็รีบแกกันทันที
แตสิ่งที่รักสงวนนั้นตนหาไดทราบไมวาคืออะไร ทั้งที่ความรักความสงวนนั้นมัน
ก็เปนภาระของจิตอยูโดยดี แตในเวลานั้นมันไมทราบ จนกวาสมควรแกกาลที่ควรรูแลว
จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะพิจารณาในจุดนี้ นี่มันคืออะไรนา ทุกสิ่งทุกอยางเราก็เคย
พิจารณามา แตสิ่งนี้มันคืออะไรนา ที่นี่จิตก็จอเขาไปตรงนั้น ปญญาก็สอดสองเขาไป นี้
มันคืออะไรแนนะ อันนี้มันเปนความจริงแลวหรือยังไมจริง อันนี้เปนวิชชาหรือเปน
อวิชชา มันยังเปนขอกังขาสงสัยอยูนั้นแหละ
แตอาศัยการพิจารณาทบทวนดวยปญญาอยูไมหยุด เพราะเปนสิ่งไมเคยรูไม
เคยประสบมากอน วาทําไมมันจึงรัก ทําไมมันจึงสงวน ถาหากวาเปนของจริงแลวทําไม
จะตองรักสงวนกัน ทําไมจะตองรักษากัน ความรักษานี่มันก็เปนภาระ ถาอยางนั้นอันนี้
มันก็ตองเปนภัยอันหนึ่งสําหรับผูสงวนรักษา หรือเปนสิ่งหนึ่งที่ไมนาไวใจ ทั้งๆ ที่กไ็ ม
ทราบนะวานั่นคืออะไร จะเปนอวิชชาจริงหรือไม เพราะเราไมเคยเห็นนี่วาวิชชาที่
แทจริงกับอวิชชามันตางกันอยางไร วิมุตติกับสมมุติมันตางกันอยางไร ปญญาก็เริ่ม
สนใจพิจารณาละที่นี่
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อันนี้รูสึกวาพิสดารมาก ถาจะพูดตามที่พจิ ารณามาหรือยนยอเขามาเฉพาะใหได
ความตามโอกาสอันควร สรุปกันทีเดียววา อันใดที่ปรากฏตัวขึ้นมาใหพิจารณา อันนั้น
สิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเปนเรื่องสมมุติทั้งนั้น นี่หมายถึงธรรมละเอียดปรากฏอยูที่ใจ
แมที่สุดจุดทีม่ ีความสวางไสวอยูนั้นแลคือจุดอวิชชาแท กําหนดลงไปทีน่ ั่นดวยปญญา
สภาวธรรมทัว่ ๆ ไปนั่นเปนสภาพธรรมอันหนึ่งๆ ฉันใด ธรรมชาตินี้ก็เปนสภาพธรรม
อันหนึ่งฉันนั้น เราจะถือวาเราเปนของเราไมได แตความสงวนอยูนี้แสดงวาเราถือวา
เปนเราเปนของเราซึ่งเปนความผิด
ปญญาสอดเขาไปวานี่มันเปนอะไรแนๆ นะ เหมือนกับวาเรายอนมาดูตัวของเรา
เรามองออกไปขางนอก ดินฟาอากาศเราก็เห็น มีอะไรมาผานทางสายตาเราก็เห็น แต
เมื่อเราไมมองมาดูตัวของเรา เราก็ไมเห็นตัวของเรา ปญญาขั้นนี้รวดเร็วมาก ยอนกลับ
ไปกลับมาดูจุดสุดทายหรือวาระสุดทาย การพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่น ไม
พิจารณาเพือ่ ถือเอา พิจารณาเพื่อใหรูสิ่งนั้นตามความจริงของมันโดยถายเดียว
เวลาอันนี้จะดับ มันไมเหมือนสิ่งทั้งหลายดับ สิ่งทั้งหลายดับเปนความรูสึกของ
เราวาเขาใจแลวในสิ่งนี้ แตอันนี้ดับมันไมเปนอยางนั้น มันดับแบบสลายลงไปทันที
เหมือนฟาแลบ คือมันเปนขณะอันหนึ่งที่ทํางานของตัวเอง หรือวามันพลิกก็ได มันพลิก
คว่ําแลวหายไปเลย พออันนี้หายไปแลวถึงจะทราบวา นี้คืออวิชชาแทละที่นี่ เพราะเหตุ
วาอันนี้หายไปแลวมันไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาใหเปนขอสงสัย
สิ่งที่เหลืออยูก็ไมเปนอยางนี้ แตเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์และไมเคยเห็นก็ตาม
แตเวลาปรากฏในขณะนั้นมันก็ไมมีอะไรเปนที่นาสงสัย นั่นละภาระมันถึงหมดไป คําวา
เราก็หมายถึงอันนี้เอง หมายถึงอันนี้ยังตั้งอยู พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้ คําวารู
ก็คือเราตัวนี้รู คําวาสวางก็เราสวาง คําวาเบาก็วาเราเบา คําวาสุขก็วาเราสุข คําวาเราๆ
ก็หมายถึงตัวนี้เอง นี่ละคือตัวอวิชชาแท ทําอะไรตองเพื่อมันทั้งนั้น พออันนี้สลายไป
แลวไมมีเพื่ออะไรอีก…..หมด
ถาจะเทียบอุปมาก็เหมือนกนหมอที่ถูกทําลายเสียแลว แมจะเทน้ําลงไปมาก
เทาไรก็ไมมอี ะไรจะขังอยูได ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันธ ก็ปรุง
ขึ้นไดแตไมติด เพราะภาชนะคืออวิชชาตัวสําคัญมันดับสลายไปแลว พอสังขารปรุงพับ
และดับไป ผานไปตามธรรมดา หายไปๆ เพราะไมมีทเี่ ก็บ ไมมีใครเปนเจาของ
ธรรมชาติทรี่ สู ึกตัวเองวาไมมีอะไรเปนเจาของนั้น ก็เปนความพอตัวของธรรมชาตินนั้
อยูแลว นั่นจึงเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท และหมดภาระทีจ่ ะระมัดระวังรักษาพิษภัยอีก
ตอไป
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อวิชชานี้เองที่ปกปดจิตแทธรรมแทเรือ่ ยมา จึงไมเห็นความอัศจรรยในหลัก
ธรรมชาติของจิตอันแทจริง ผูปฏิบตั ิดําเนินมาถึงขั้นหลุมพรางตาจึงหลงยึดวาเปนของ
อัศจรรยไปเสีย จึงมารักสงวนหึงหวงไว มาเขาใจวาเปนเราเปนของเรา จิตเราสวางไสว
จิตเราจึงมีความองอาจกลาหาญ จิตเราเปนสุข จิตเรานี้รูทุกสิ่งทุกอยาง แตธรรมชาติ
อันนี้ไมรูตัวเอง ทานเรียกวาอวิชชาแท พอกลับมารูอันนี้ๆ ก็สลายไป พออันนี้สลายไป
แลวก็เหมือนกับเปดฝาหมอขึ้นมานั่นเอง มีอะไรอยูในนั้นก็เห็นหมด อวิชชานี้เทานั้น
ปดไว
ความจริงที่เปนความจริงพิเศษจากสัจจะ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็คือ
ความบริสุทธิ์ นี้เปนความจริงที่นอกจากสัจจะทัง้ สี่ สัจจะทั้งสีน่ ี้ สองสัจจะหนึ่งเปนฝาย
ผูกมัด สองสัจจะหนึ่งเปนฝายแกฝายดับ ดับอะไรผูกอะไร ก็คือผูกจิตไวคือมาปกคลุม
ไว แกก็คือเปดออก เปดสิ่งที่ปกคลุมนั้นใหไดเห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตน
ความจริงนั้นมีอยูอยางนั้นแลว แตสัจจะทัง้ สองคือทุกข สมุทัยนี้ มันปดเหมือนกับฝา
หมอปดหมอไว มีอะไรอยูในนั้นก็ไมเห็น มรรคคือขอปฏิบัติ….เปด มรรค นิโรธเปด
ขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยูในหมอนั้นชัดวาเปนอะไร ความบริสุทธิ์เปนของมีอยูก็ตาม แตถูก
สัจจะทัง้ สองนี้ปด และถูกสัจจะที่เปนฝายแกทั้งสองนั้นเปดขึน้ มา นี่ละเปดก็เปดใหอัน
นี้ ผูกก็ผูกอันนี้ปดอันนี้ไว พอเปดขึ้นมาแลวก็หมดปญหา
สัจจะทัง้ สองนี้เปนกิริยาอันหนึ่งๆ เปนสมมุติดวยกัน มรรคก็เปนสมมุติ นิโรธก็
เปนสมมุติ พอทําหนาที่เสร็จแลวก็ผานไป ทุกขกับสมุทัยก็เปนสมมุติ สมมุติทั้งสองแก
สมมุติทั้งสองนี้ไดแลว ธรรมชาตินั้นก็เปนธรรมชาติตายตัว สิ่งที่เห็นนั้นเรียกวิมุตติ คือ
เปดใหเห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติ นี่ละภาระหมดก็หมดตรงนี้ เมื่อ
บริสุทธิ์แลวไมเสกสรรปนยอตัวเอง สวนภายนอกคือโลกธรรมนอก เกี่ยวกับสิ่ง
ภายนอกมันหางไกล โลกธรรมในที่เคยวาดี วาชั่ว วาสุข วาทุกขภายในตัวเองก็หมด
ปญหาไปกับจุดนี้สลายไป
ถาพิจารณามาถึงขั้นนี้แลวไมกวาง ไดอุบายจากครูอาจารยผทู ี่ทานเคยรูเ คยเห็น
และผานไปอธิบายใหฟงก็ไปไดอยางรวดเร็ว แตสําคัญอยาไปคาดคะเน ความ
คาดคะเนไมใชทาง อะไรปรากฏก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนลําดับๆ และเขาใจ
กันไปเรื่อยๆ นี้เปนทางที่ถูก และอวิชชาก็หมายถึงธรรมชาติที่อธิบายผานมานั่นแลเปน
อวิชชาแท นอกนั้นก็เปนกิ่งกานสาขา เหมือนเถาวัลยเกิดขึ้นที่นี่แตเลื้อยไปที่ไหนบางก็
ไมทราบ ยาวเทาไรก็เลื้อยไปๆ เวลาจับถูกแลวตามเขามาๆ จนถึงลําตนของมัน ลําตน
มันอยูที่นี่ รากมันอยูที่นี่ พอถอนรากขึ้นแลวก็ตายไปดวยกันหมด กิ่งกานสาขาอวิชชา
มันจึงกวางขวางมากมาย พอถึงอวิชชาจริงๆ จึงไมรูวาอะไรเปนอวิชชา แตกพ็ ิจารณา
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เรื่องของปญญาก็พิจารณาเขาไป ถึงจะไมรูวานี้คืออวิชชาก็ตาม แตการพิจารณานั้นมัน
ถูกทางแลวมันก็เปดขึ้นเอง เชนเดียวกับเรารับประทาน ความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให
เห็นชัดเปนลําดับๆ
สรุปเรื่องอวิชชาเปนอุปปตติภพหรือกรรมภพ กอภพทํากรรมอยูไมหยุดไมถอย
มันก็เปนเรื่องของวัฏจักรอันเดียวนี้ มันหากกอภพกอชาติภายในตัวเองอยูอยางนั้น
เรื่องของจิตจะอยูเฉยๆ ไมได มีแตเรื่องกอภพกอชาติอยูเปนประจํา ทํางานสั่งสมเพื่อ
ตัวเอง แตโดยมากจะสั่งสมทางกดถวงใจใหดิ่งลงทางต่ําอยูเสมอ ที่วาทําลายกงกรรมก็
ทําลายตัวนี้แล พอทําลายตัวนี้แลวมันก็หมดเครื่องสืบตอกอภพกอชาติลงทันที ถึงสิ่ง
ภายนอกที่เคยมาเกี่ยวของกับเรามันก็เกี่ยวของไปตามธรรมดา ผานไปผานมาไมไดซึม
ซาบ ไมไดเขาตั้งบานตั้งเรือน ไมไดเขามาอยูมาอาศัยในจุดนี้เหมือนแตกอน เพียงแต
ผานไปผานมาธรรมดา แลวก็ทราบชัดวาธรรมชาตินี้ไมไดสบื ตอกับอะไร
ความสืบตอของธรรมชาตินี้เราทราบมาเปนลําดับแลว เมื่อมาถึงขั้นไมสืบตอกับ
อะไรก็ทราบ
การรูเ รื่องของภพของชาติวาตอไปจะเกิดอีกหรือไมนั้นก็ไมตองไป
คาดคะเน เพราะปจจุบนั นี้บอกอยูแลวอยางชัดเจนวา เมื่อไมสืบไมตอไมกอภพกอชาติ
ภายในตัวเองใหเห็นประจักษอยูแลว
ก็ไมมีภพมีชาติอะไรจะสืบตอไปขางหนาอีก
เพราะโรงงานนี้ไดถูกทําลายไปแลว
ไมมีทางกอตัวขึ้นมาหรือไมมีทางกอเหตุขึ้นมา
เหมือนอยางที่เคยเปนมา โรงงานผลิตทุกขไดถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแลว
ที่วาขันธลวนๆ ก็หมายถึงตอนนี้ ขันธก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนกิเลส ถาจิตดวง
นั้นไมเปนกิเลส ขันธก็ไมเปนกิเลส เปนแตเพียงเครื่องมือ ถาสวนใหญคือจิตเปนกิเลส
ขันธทุกขันธก็เปนกิเลสไปตามๆ กัน รูปก็เปนเครื่องเสริมกิเลสใหพอกพูนภายในใจ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เปนเครื่องเสริมกิเลสภายในใจทุกอยาง ถาจิตบริสุทธิ์
ขันธก็บริสุทธิ์ตามสวนของขันธไมมีอะไรเปนกิเลส ถาจิตเปนกิเลส ขันธก็เปนกิเลสวัน
ยังค่ํา ความจริงเปนอยางนั้น
การกอภพกอชาติเปนเรือ่ งของจิตผลิตตัวเองอยูอยางนั้น มันอยูเฉยๆ ไมได
ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเปนเจาของงานหรือเปนหัวหนางาน มันจะตองหมุนตัวอยู
เสมอ หมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนัน้ พอกงจักรนั้นสลายตัวลงไปก็ไมมี
อะไรจะกอภพกอชาติอีกตอไป จิตที่ทานรูแลว ทานก็ออกอุทานในใจ หรือประกาศ
ธรรมสอนโลกไดเต็มปากเต็มใจ วาตอไปไมมีภพใหเกิดอีกแลว อยางพระพุทธเจาทาน
อุทานออกมาใน อเนกชาติ สํสารํ เปนตัวอยาง เพราะทานรูอ ยูในปจจุบันนั้นไมมีอะไร
จะมากอตัว ดีก็เปนสวนดีไมมาซึมซาบกัน ไมมาคละเคลากัน ชั่วก็เปนสวนชั่วไมซึม
ซาบหรือคละเคลากัน มันไมวิ่งเขาถึงกัน คําวาไมวิ่งถึงกันก็ไมไดบังคับ มันเปน
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ธรรมชาติของมันเอง เวลามันวิ่งเขาถึงกันเราก็ไมไดบังคับ มันหากมีสื่อของมันวิ่งตอถึง
กันเอง เมื่อมันหมดสื่อแลวก็ขาดวรรคขาดตอนของมันเอง
ตามความรูสึกของกระผมที่พจิ ารณามานี้ ตอนที่อันนี้จะดับลงไปมันมีขณะบอก
อยางชัดแจงทีเดียว มันเปนขณะ คือขณะนั้นเราไมไดคาดไดฝน มันเปนขณะอันหนึ่งที่
ทําใหสะดุดใจ ขณะที่อวิชชาดับมันเปนขณะอันหนึ่งที่แสดงขึ้น คลายกับวามันพลิก
ตัวเองเปนโลกใหมถาวาโลกนะ มันเปนโลกใหม มันพลิกพับเดียวอวิชชาก็ดับไป
ขณะนั้น แตไมไดอยูในการคาดคะเน ไมไดอยูในความตั้งใจวาจะพลิก มันเปนขึ้นมา
เอง
อันนี้เปนสวนละเอียดมากสุดวิสัยที่จะกราบเรียนใหถูกตองกับความจริงของ
ขณะนั้นได
การปฏิบัติในศาสนานี้ถาปฏิบัติเพื่อความพนทุกขจริงๆ มันก็มีเคล็ดลับอยูสอง
คือ ระหวางอุปาทานของกายกับจิต กายกับจิตเปนอุปาทานตอกัน จะแยกจากกันนี้เปน
เคล็ดลับอันหนึ่ง กับมาเคล็ดลับที่สองอันเปนจุดสุดทายแหงความสามารถของกระผม
ที่เปนขึ้นมา นอกจากนั้นก็ไมมีอะไรทีน่ าสงสัย
กระผมเคยไปบําเพ็ญอยูที่วัดดอยฯ
ปญหาเรื่องอวิชชานี้มันทําใหงงอยูนาน
เหมือนกัน คือขณะนั้นจิตมันสวางจนตัวเองเกิดความอัศจรรยในความสวางไสว ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่จะเปนเหตุใหอัศจรรยนั้น รูสึกมารวมตัวอยูในจิตนั้นหมด จนเกิดความ
อัศจรรยในตัวเองวา แหม จิตของเราทําไมถึงไดอัศจรรยถึงขนาดนี้นะ มองดูกายทั้ง
กายไมเห็น มันเปนอากาศธาตุเสียหมด วางไปหมด จิตมีความสวางไสวอยางเต็มที่
แตเดชะนะ พอเวลาเกิดความอัศจรรยตัวเองขึ้นมา ถึงกับอุทานในใจในเวลานั้น
ดวยความหลงไมรูสึกตัว ถาพูดถึงธรรมะสวนละเอียดมันเปนความหลงอันหนึ่ง มัน
อัศจรรยตัวเอง ทําไมจิตของเราถึงไดเปนขนาดนี้ พอวาอยางนั้นก็มีธรรมะบันดาล
ขึ้นมา อันนี้ก็ไมคาดไมฝนเหมือนกัน ผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยูภายในจิตนี้ แต
ไมใชคนพูด ผุดขึ้นมาเปนบทๆ วา “ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ”
วาอยางนั้น
ธรรมชาตินนั้ มันเปนจุดจริงๆ จุดของความรู จุดของความสวางนั้นมันมีจดุ
จริงๆ ดังอุบายผุดขึ้นมาบอก ทีนี้เราก็ไมไดคํานึงวาอะไรมันเปนจุด เลยงงไปเสียอีก
แทนที่จะไดอุบายจากคําเตือนที่ผุดขึน้ นั้น เลยเอาปญหานั้นมาขบคิด จนกวาไดมา
พิจารณาถึงตอนนี้ ตอนที่วาจุดนี้ ปญหาอันนี้จึงยุติลงไป ถึงไดยอนกลับคืนไปรูเรือ่ ง
ที่วา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ไดอยางชัดเจน ถึงไดความ ออ คํา
วาจุดวาตอมหมายถึงอันนี้เอง แตกอนไมเขาใจ มันเปนจุดจริงๆ จะอัศจรรยแคไหน
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มันก็เปนจุดของความอัศจรรย มันเปนจุดใหรูอยู พออันนั้นสลายลงไปแลวมันไมมีจดุ
เพราะจุดมันเปนสมมุตทิ งั้ นั้น จะละเอียดแคไหนมันก็เปนสมมุติ
ถึงไดเทศนสอนหมูเพื่อนเสมอวา
เมื่อเขาไปถึงจุดนัน้ แลวอยาไปสงวนอะไร
ทั้งนั้น ใหพิจารณาลงไป แมที่สุดจิตจะฉิบหายลงไปดวยการพิจารณาจริงๆ ก็ขอใหฉิบ
หายไป อะไรจะรับรูวาบริสุทธิ์ก็ใหรับรูไป หรือจะฉิบหายไปหมดไมมีอะไรจะรับรูวา
บริสุทธิ์ก็ขอใหรูกัน อยาไดสงวนอะไรไวเลย ก็เพื่อกันไววากลัวจะมาสงวนอันนี้เอง ถา
หากไมเตือนถึงขนาดนั้นแลวอยางไรก็ตองติด ขอใหรูเทานั้น อะไรๆ จะดับไปก็ดับไป
เถิด แมที่สดุ จิตดวงนีจ้ ะดับไปดวยอํานาจของการพิจารณาก็ขอใหดับไป ไมตองสงวน
เอาไว เวลาพิจารณาตองลงถึงขนาดนั้น
แตจะหนีความจริงไปไมพน สิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ตองดับ สิ่งใดทีจ่ ริงเปนหลัก
ธรรมชาติของตัวเองแลวก็จะไมดับ คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไมดบั ทุกสิ่งทุกอยางดับไป ผู
ที่รูวาดับนั้นไมดับ อันนั้นดับไป อันนี้ดับไป ผูที่รูวาสิ่งเหลานั้นดับไปนั้นไมดับ จะวา
เอาไวก็ไดไมเอาไวก็ได มันก็รูอยูอยางนั้น ถาเราสงวนนี่ก็เทากับเราสงวนอวิชชาไว
นั่นเอง เพราะอวิชชามันละเอียด มันอยูกับจิต ถาสงวนจิตก็เทากับสงวนอวิชชา เอา ถา
จิตจะฉิบหายไปดวยกันก็ขอใหฉิบหายไป อุปมาเหมือนกับฟนก็ฟนลงไปเลยไมใหมี
อะไรเหลือ ใหมันมวนเสื่อลงไปดวยกันหมด ขนาดนั้นพอดี
ถาหากจะมีการแบงสูแบงรับกันอยู อยางไรก็ตองติดในขั้นนี้แน จึงไมยอมแบงสู
แบงรับเลย เอากิเลสออกใหหมด อะไรจะดับก็ดับใหหมด พอดี สวนที่ไมอยูในฐานะที่
จะดับยังไงก็ไมดับ พูดงายๆ ก็เหมือนกับวาโจรมันเขาไปอยูใ นบานนี้ ถาเราจะสงวน
บานโจรมันก็อยูที่นั่น เดี๋ยวโจรมันก็ยิงปางออกมาตาย เอา ควรจะเผาบานทั้งหลังก็เผา
เสีย หากวาจะปลอยโจรนี้ไว มันก็จะทําลายสิ่งที่มีคุณคามากกวาบานตอไปอีก ยอม
เสียสละเสียบานหลังนี้ เอาไฟเผาเขาไปเลย นี่แหละที่วาเผาอวิชชา เอา จิตจะดับจริงๆ
ก็ใหดับซิ แทจริงจิตไมดบั เมื่อเผานั้นหมดถึงจะรู ออ สิ่งที่มีคุณคามันอยูใตอํานาจ
อวิชชา มันครอบไวหมด พออวิชชาดับไปพับ อันนี้ก็เปด แทนที่จะดับไปดวยแตไมดับ
ถาสงวนไวแลวเปนอันติด ไปไมรอด
ตอนที่พิจารณาจุดนี้เปนตอนที่พอแมครูจารยมั่นทานเสียไปแลว กระผมรูสึกจน
ตรอกจนมุมมาก อยูกับหมูเพื่อนไมติด อยูกับใครไมได มันไมสะดวก มันไมสนุก
พิจารณาทางความเพียรภายใน เพราะระยะนั้นจิตมันหมุนจริงๆ ถึงขั้นหมุน หมุนไมมี
เวลายับยั้งเลย ใหชื่อในขณะนั้นวา จิตหมุนเปนธรรมจักร ไมใชเปนวัฏจักร หมุนเพื่อจะ
แกตัวเอง หมุนตลอดเวลา พอถึงที่พอตัวเต็มทีแ่ ลวจิตก็หยุดไดอยางผิดคาดผิดหมาย
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ทีแรกจนเกิดความรําคาญ อื๋อ จิตนี้พิจารณาไปเทาไร ละเอียดเขาไปเทาไร
แทนที่ภาระเราจะลดนอยถอยลงไป เหตุใดจึงกลับมีภาระมากมายอยางนี้ และไมมีวันมี
คืนดวย ทําไมจึงเปนอยางนี้ มันเกิดความกังวลรําคาญเหมือนกัน ทั้งๆ ที่รําคาญอยูนั้น
มันก็ไมถอย มันยังหมุนอยูตอหนาตอตานั่นแหละ หมุนเพื่อคุยเขี่ยหาสิ่งที่เรายังไมรไู ม
เห็น หรืออะไรทีข่ ัดของกันตรงไหนมันคุยเขี่ยหาของมัน พอสัมผัสกันพับมันก็จับและ
ติดตามกันทันที พอเขาใจกันแลวก็ผานไปหายไป เอา คนอีก นี่ถาทานอาจารยใหญ
(มั่น) ยังอยูตอนนั้นก็จะรวดเร็วยิ่งขึน้
จึงไดสอนหมูเพื่อน เอา เปนยังไงเปนกัน ถึงไหนถึงกัน ถาเราไมสามารถแกหมู
เพื่อนไดแลว เราจะพาไปหาครูอาจารยที่ทานสามารถแกได เอาขนาดนั้นเลยกระผม
เพื่อใหหมูเพื่อนลงใจ เพราะฉะนั้นเทศนบางกัณฑจึงไมยอมใหอัดเทป เพราะเปนอยาง
นี้ เทศนกันอยางเต็มที่ พอเทศนแลวหายไปเลย ฟงกันเฉพาะๆ ผูที่เขาไมเขาใจในเรือ่ ง
นี้ก็จะหาวาอวดดิบอวดดีอะไรไป แทจริงเราพูดตามความจริง และพูดเพือ่ เปนกําลังใจ
ของลูกศิษยวา เอาตองเปนอยางนี้ เอาฟนเขาไปอยางนี้นะ วาอยางนั้นเลยไมผิด ก็
เทากับเอาตัวเราเปนตัวประกัน เพือ่ ใหลูกศิษยเปนที่ลงใจตามนั้นวาไมผิด และมีแกใจ
ไดหมุนตัวลงในความเพียรอยางเขมแข็ง ทีนี้ผูอื่นที่เขาไมเคยทราบเรื่องราวอะไรของ
เรา เขาก็จะหาวาอวด แทนที่เขาจะเปนประโยชนเขาก็กลับเปนโทษไป หากเราไมเปน
โทษเขาก็อาจจะเปน ตองไดระวัง
ฉะนั้นบางกาลบางรายที่ควรจะพูดใหถึงฐานจริงๆ ก็พูดใหถึงฐาน ไมอยางนั้นผู
นั้นจะไมเปนที่ลงใจได จึงตองหมุนกันอยางเต็มที่ คลายๆ กับเปดรับถึงกัน ถึงไหนถึง
กัน ไมมีอะไรเหลือสักสตางค อยางนั้นก็มี แตก็มีเปนบางกาลไมมีเรือ่ ยๆ แลวแต
เหตุการณที่ควรจะเปนไปแคไหน
ถาลงขนาดนั้นแลวคนอื่นมาฟงเขาก็จะหาวาบา
กระผมเองเวลาฟงเทศนทานอาจารยใหญ(มั่น) ถาทานเทศนขนาดนั้นแลวมันถึงใจ
ปรากฏวา
เวลาลวงไป ๓ วันนี้คลายๆ กับใบไมไมไหวติงเลยนะในความรูสึก
บรรยากาศสงบเงียบเชียว อํานาจของธรรมะทานครอบหมด เพราะผูฟงก็ตั้งใจฟงอยาง
เต็มที่ ผูเทศนก็ตั้งใจเทศนอยางเต็มที่ มันรับกัน พวกเราแมบอกวา นี่นาๆ มันก็ยังไม
เห็น ก็ชี้ใหคนตาบอดดู นาสังเวชเหมือนกัน
ฉะนั้นกระผมไปอยูที่ไหนถาไมไดกราบทานอาจารยมั่นแลว นอนไมได อยูที่
ไหนก็เหมือนกัน แมที่สุดจะเดินจงกรมก็ตองหันหนาไปไหวทานเสียกอน ถามีรูปทาน
เปนที่หมายของสมมุติก็กราบไหวรูปของทาน หากไมมีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของทาน
ประกอบเรื่องของสมมุตนิ อมนมัสการไป พระคุณของทานไมมีวันจืดจาง ประหนึ่งวา
ทานไมไดลวงลับไป ธรรมชาติอันหนึ่งเปนอยางนั้น เหมือนกับดูเราอยูตลอดเวลา
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นี่บรรดาสาวกทานที่เห็นหลักความจริงของพระพุทธเจาอยางเต็มใจแลว จึงได
ยอมพระพุทธเจา คือยอมในหลักความจริงอันเปนหลักธรรมชาติ ไมไดยอมในรูปใน
นามอะไร ยอมตามหลักความจริงวาเปนเหมือนกันแลว ยอมไมมีวันจืดจาง ถึงจะอยู
ใกลอยูไกลกันขนาดไหนก็ไมมีวันเวลาจืดจาง เพราะความจริงเปนเหมือนกัน อยางที่วา
ทานนิพพานไปแลว ๒,๕๐๐ กวาป ก็ไมมีปญหากระทบกระเทือนกับความจริงที่ปรากฏ
อยูในใจเรา นอกจากเปนกาลของสมมุตินิยมของเวล่ําเวลา หรือของธาตุขันธไปเทานั้น
แตหลักความจริงนั้นไมเคลื่อนที่ เปนผูบริสุทธิ์อยูเชนนั้น ทั้งที่มีชีวิตอยูแ ละนิพพานไป
ก็เปนผูบริสุทธิ์ อันนี้เปนความจริงอันตายตัว ผูที่รูในหลักความจริงก็ยอมเชื่อตอหลัก
ความจริงอันนั้นเหมือนกันหมด เพราะพุทธะแท ธรรมะแท สังฆะแทอยูที่ใจ ใจที่
บริสุทธิ์แทคือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะโดยสมบูรณ ไมมีกาลสถานที่เขาไปเกี่ยวของวุนวาย
เหมือนสมมุติทั่วๆ ไป.
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

ดัดสันดานกิเลส
อยาเห็นงานใดเปนงานสําคัญยิ่งกวางานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี่คืองาน
ของพระผูบวชมาเพื่อชําระกิเลสอาสวะ ซึ่งเปนเสี้ยนเปนหนามฝงจมอยูภายในจิตใจ
ออกใหหมด เพราะอํานาจแหงความเพียรนีเ้ ทานั้น อยางอื่นไมมีทางทีจ่ ะใหกิเลสหมด
สิ้นไปไดดังใจหมาย
พระพุทธเจาเวลาทรงบําเพ็ญเพียรเพือ่ ความตรัสรู พระองคมีงานอะไรเขาไป
แทรกเราไดคิดกันบางไหม เราระลึกอยูทุกวันทุกเวลาวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นั้นนะ มี
ความหมายแคไหน เราตองระลึกถึงปฏิปทาของพระองคทานดวยซิ เวลาออกทรงผนวช
พระองคมีการงานเปนความวุนวายเพื่อสั่งสมกิเลสความกังวลหมนหมองที่ไหน….ไม
มี มีแตทรงประกอบความเพียรเพื่อการถอดถอนกิเลสโดยถายเดียวเทานั้น เพียงแตยัง
ไมทรงทราบวิธีการปฏิบัติ จึงมีความลาชาและไดรับความลําบากไปเปนธรรมดาของ
ผูนําแหงสัตวโลก
แตหลักใหญก็คือ ความสนพระทัยตอความพากเพียรนั้นไมมใี ครสูทานได เวลา
นั้นไมปรากฏวามีงานใดมาแทรกแซงบางเลย พระสาวกอรหัตอรหันตเหลานั้น มีองค
ไหนบางที่ยังไมไดบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม แตมีงานอื่นงานใดเขามาแทรกแซงใหยุง
เหยิงวุนวาย ทานไมมีนี่
เรื่องการกอสรางโนนกอสรางนี่ของทานเหลานั้นก็ไมเห็นในตํารับตํารา อยูที่
ตรงไหนปาไหน เขาลูกไหน มีแตทานประกอบความเพียรเพือ่ ชําระกิเลส เพื่อฆากิเลส
ถายเดียวในที่นั้นๆ ทานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาอยูในสถานที่นั้นๆ ซึ่งลวนเปนงาน
เพื่อถอดถอนกิเลส ตรงตามพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ประทานไวสําหรับพระจริงๆ
นี่ควรจําควรระลึกเรื่องเหลานี้เขาสูใจของผูปฏิบัติเรา
อยาเอาเรื่องโลกเรื่องสงสาร เรื่องขีห้ มูราขี้หมาแหง เรื่องสกปรกที่เหอกันเขามา
ทําลายจิตใจของนักบวชและนักปฏิบัติภาวนา จะเปนบาไปดวยกันหมดไมอาจสงสัย
เวลานี้พระธุดงคกรรมฐานเรากําลังเปนบาเหอกัน
เหอในการกอสรางก็เหอ
เหอวาเขานิยมนับถือก็เหอ เขานิมนตไปปลุกเสกที่นั่นที่นี่ก็เหอ สรางนั้นสรางนี้ก็เหอ
ปลุกเสกนั้นปลุกเสกนี้ในบรรดาเครือ่ งรางของขลังตางๆ ก็เหอ สิ่งนี้ก็ขลังสิ่งนั้นก็ขลัง
ในตัวในยามพระธุดงคกรรมฐานเต็มไปดวยของขลังๆ ทั้งที่หัวใจหาความขลังไมไดเลย
แลวจะเอาสิ่งนี้ขลังสิ่งนัน้ ขลังมาจากไหน
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ขอใหขลังที่หัวใจของพระปฏิบัติจริงนี้เถอะนะ
มีจิตแนวแนดําเนินตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจาดวยความพากเพียร
เพื่อถอดถอนกิเลสใหหมดไปโดย
ลําดับๆ เถอะ เรื่องความขลังไมตองบอกไมตองแสวงหาที่ไหนกันละ มันขลังเอง ขลัง
อยูคนเดียวไมตองไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารเขาหรอก ไปอยูที่ไหนก็ขลัง ถาหัวใจ
หมดจากสิ่งต่ําทรามแตชอบขลังๆ นี้แลว จิตไมดีดดิ้น ไมดิ้นรนกวัดแกวง อยูดวย
ความสงบสุขตามหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มทีแ่ ลว
สิ่งทั้งปวงในโลก ไมมีอันใดมาทําลายคุณคาของใจได นอกจากกิเลสประเภท
ตางๆ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เปนตัวการสําคัญ นี่แลคือสิ่งที่
เหยียบย่ําทําลายจิตใจใหหาคุณคาไมได ใหหาความขลังไมได เพราะฉะนั้นจงดําเนิน
จิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
อุบายวิธีเหลานี้เปนทางเดินที่
ถูกตอง เปนอุบายวิธีถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ จนถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน
ไมนอกเหนือไปจากความพากเพียรที่พระพุทธเจาทรงประทานไวนี้ไปไดเลย
อยาหลงโลกหลงสงสาร โลกนี้ลวนแตสิ่งอนิจจังและหัวใจมีกิเลส อยาไดปลงใจ
เชื่องายๆ ใครหรือเพศใดก็ตามถาไมปฏิบัติตามศีลธรรมอันเปนหลักความดีเครื่องตาย
ใจ ไมงั้นจะลืมตัวมั่วสุมแลวเสียไปไดจริงๆ ใหนอม พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ไวภายในใจ
ตลอดถึงความรูความเห็นที่จะเปน
องคใดประพฤติปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติชอบ
เครื่องชักจูงหรือเปนคติเตือนใจเราได
จงยอมรับเปนกัลยาณมิตรหรือเปนครูเปน
อาจารย และคบคาสมาคมเขาใกลชิดสนิทสนมโดยธรรม
ในธรรมทานก็กลาวไววา ถาทานทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเปนกัลยาณมิตรซึ่งเปน
คติเครื่องสอนใจซึ่งกันและกันได ใหพึงไปกับกัลยาณมิตรหรือทานองคนั้นเถิด หากวา
ไมมีกัลยาณมิตรที่ควรคบแลวไซรพึงไปคนเดียว แตอยาทําความลามกนะ แนะ ทาน
สอนไว จําไวเปนคติตลอดไป
ใจอยาเล็งที่ไหนอยาเล็งอะไรมากยิ่งกวาธรรม อยาตื่นโลกตื่นสงสาร ทุกวันนี้ยิ่ง
มีแตของปลอมเครื่องยั่วยวนกวนใจ ทําลายธรรมะภายในใจใหแหลกเหลว ลอมหนา
ลอมหลังและแทรกซึมเขามาทุกดาน คืบคลานเขามาทุกแหงทุกหน ไมวาในวัดนอกวัด
สถานที่ตางๆ ตามบานตามเมืองแทบไมเวน มีแตเรื่องทําลายศีลธรรมแทบทั้งนั้นจะ
ไวใจไดอยางไร ผูปฏิบัตเิ พื่อเห็นภัยในสิ่งที่เปนภัย ยังมองไมเห็นสิ่งเปนภัยที่ใกลชิดติด
ตัวอยูรอบดานแลว จะพนภัยไดอยางไร
ผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุมรอน ที่สุมอยูภายในอยูตลอดเวลาที่สัมผัส
สัมพันธกัน เราตองการความรุมรอนหรือ ทั้งที่เราบวชมาเพือ่ ความรมเย็น ทําอยางไร
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ถึงจะใหมีความรมเย็น ก็ตองฝนกิเลส ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
ผูทรงไดรับความรมเย็นมาแลวเพราะการปฏิบัติ
แถวแนวของพระพุทธเจาของสาวกทานดําเนินอยางไร
ใหยึดเปนหลักเปน
เกณฑอยาใหเสื่อมคลายลงไป อยาใหออนกําลังลงไป เปนก็เปน ตายก็ตาย เพื่อพุทธ
บูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา ดวยขอปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส เอา…ตายไหนก็ตายเถอะ
ลูกศิษยตถาคต ตายดวยความมีคุณคาเพราะความเพียรอันอาจหาญชาญชัย
เรื่องขลังตรงนั้นขลังตรงนี้ นั่นคือความคิดอุตริหลอกตัวเอง แลวก็ลุกลามไปไม
มีประมาณ อยาไปหาของขลังๆ อยางที่ทํากันนั้นนะ ปลุกเสกนั้นปลุกเสกนี้ และแสดง
อภินิหารกอสรางนั้นกอสรางนี้เพื่ออวดอภินิหารกัน แตหัวใจไมสนใจมองดูบางวามันมี
อะไรอยูในนั้น ไมใชอภินิหารบารอยตัวมันปลูกโรงละครอยูในนั้นจะเปนอะไรไป ได
ยอนจิตมาดูกันบางหรือเปลานักปฏิบัติเรานะ
อภินิหารของพระก็เปนผูปราบปรามกิเลสใหอยูหมัดละซิ ไมมีตัวกิเลสตัวใดที่
จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได กิเลสทุกประเภทหมดไมมีเหลือภายในจิตใจเลย เหลือ
แตขันธลวนๆ นั้นแลคือผูขลัง เปนผูมีอํานาจ เปนผูแผอํานาจภายในตัวเอง ปราบ
กิเลสใหอยูหมัดไมมีเหลือ นี่แหละอํานาจอยูตรงนี้ ความขลังอยูตรงนี้ เมื่อไดถึงขัน้
ความขลังเต็มภูมิแลว อยูไหนก็ขลัง ไมตองเกี่ยวของกับสมมุติทั้งหลายที่พาใหขลัง แต
ขลังอยูในหลักธรรมชาติของจิตของธรรมลวนๆ ซึ่งมีอยูภายในใจที่ไดชําระสิ่งสกปรก
โสมมหาคุณคาไมไดออกหมดแลว นี่ความขลังอยูตรงนี้ เราจะไปหาความขลังที่ไหน
ตื่นโลกตื่นสงสารไปไหน
เดี๋ยวนี้กําลังกําเริบนะ กรรมฐานเรานะ ทําใหวิตกวิจารณกับกรรมฐานสายทาน
อาจารยมั่นอยูมากทีเดียว เดี๋ยวนี้ใครก็วาเปนลูกศิษยทานอาจารยมั่นๆ เพราะ
ประชาชนเคารพนับถือทานอาจารยมนั่ เฉพาะอยางยิ่งภาคกลาง ซึ่งมีความสนใจใฝทาง
ธุดงคกรรมฐาน ธุดงควัตรสายทานอาจารยมั่น ดูซพิ อมีเวลาวางบาง เขาอุตสาห
ตะเกียกตะกายมาดวยความหิวกระหาย อยากพบอยากเห็นอยากกราบไหวบูชาพระที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ที่มีอรรถมีธรรมภายในใจ
ดวยความหิวกระหายมานาน
เพราะฉะนั้นพอวางเวลาใดจึงพากันมาภาคอีสานมิไดขาด ยิ่งนับวันมากขึ้นโดยลําดับ
ที่นาเห็นใจสงสารมาก เราดูไหมเราเห็นไหมประชาชนทุกชั้นวรรณะที่หลั่งไหลมานะ
วัดไหนก็มีแตภาคกลางแทบทั้งนั้นมาจองกฐินไวหมด ดวยแรงศรัทธาพาใหเปน พอ
วางเวลาใดก็พากันมา แมวางเพียงวันเสารวันอาทิตยแคนั้นก็เอา ยิ่งมีวันปดชดเชย
บาง หรือมีงานทางราชการหยุดวันหนึ่งและมีวันศุกรคั่นอยูตรงกลาง ลาไดกี่วันเขาก็ลา
มา นี่เขาหาของดีจากพระธุดงคกรรมฐาน พากันทราบบางหรือยัง
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สวนพวกเราซึ่งอยูในแนวรบเพื่อชัยชนะ ควาเอาของดีและดีเลิศมาครองไดคิด
อยางไรบาง หรือคิดแตกลัวโรงละครภายในใจจะชํารุด ตองพะวักพะวงซอมอยูไมหยุด
ดวยวิธีการดังกลาวมา (แบบเสกๆ สรรๆ ปลูกๆ สรางๆ ) พระเราผูทจี่ ะสามารถทรง
ของดีไวใหเขาไดอาบไดดื่มอยางเต็มจิตเต็มใจนัน้ มันจะเปนการขายตัวโดยไมรูตัวนะ
ถาไมรีบคิดและเตรียมตัวใหสมเพศแตขณะบวชหรือขณะนี้เปนตนไป
ธรรมดาของจิตที่มีกิเลส พอมีอะไรมายั่วนิดๆ สงเสริมนิดๆ มันเปนบาไปทันที
ทันควันทีเดียวแหละ นี่ไมวาใจใคร วาใหใจเราใจทานที่อยูดวยกันและรูอยูดวยกันนี่
แหละ มันลืมตัวตรงนี้ เพราะจิตไมมีหลัก ถาจิตมีหลักแลวเปนยังไงก็ไมหวั่นไมไหว
เวลาที่จะอนุโลมผอนผันตามโลกสงสารตามกาลอันควรก็อนุโลมเสียเล็กๆ
นอยๆ
เพราะโลกกับธรรมอยูดวยกัน คําวากาลเทศะ ผูปฏิบตั ิธรรมยอมทราบความหนักเบา
มากนอย ในสถานที่,กาล,บุคคล.พออนุโลมก็อนุโลมไปเสีย พอหมดเหตุการณที่ควร
อนุโลมแลวก็ดีดพับเขามา คงเสนคงวาอยูตามเดิม
เพราะจิตมีหลักยอมไมฝาฝน
เหตุผลอรรถธรรม
ถาจิตไมมีหลัก หากฎเกณฑไมได เครงก็เครงเสียจนเปนทิฐิมานะ ถาลงหยอน
ยานแลวเครงกลับตัวไมได ดีดตัวไมได จมไปเลย….นั่น ใหพากันระมัดระวัง เรื่อง
เหลานี้จะไมเกิดกับใครแตจะเกิดกับพวกผูปฏิบัตินี่เอง ตอไปนี้กรรมฐานจะไมเหลือ
แลวนะ เพราะความลืมตัวนั่นแหละจะสังหารใหวอดวายนะ เห็นเขาชมเชยสรรเสริญ
บางก็เปนบาไป ไมไดสติยับยั้งตัว จงพากันระมัดระวังตรงนี้ใหมาก
ผูมุงธรรมยอมไมสนใจกับสิ่งใดมากยิ่งกวาธรรม ยืนเดินนั่งนอนยอมมีสติ นี่จึง
ไดชื่อวาผูมีความเพียร มีสติอยูกับตัว ไมไดอยูกับธรรมบทใดอาการใดก็ตาม ใหมีสติ
อยู มีความรูสึกอยูกับตัวจนกลายเปนสัมปชัญญะ คือมีความรูสึกตัวอยูเสมอเพราะการ
ฝกฝนอบรม ทีแรกก็ขาดวรรคขาดตอน แรกจริงๆ ก็ลมลุกคลุกคลานสติสตังไมคอยมี
แตการพยายามเพราะอํานาจแหงความมุงมั่นเปนเครื่องฉุดลากกันไปก็พยายามถูไถไป
ได คอยเขมแข็งขึ้นโดยลําดับ ๆ
นี่ไดเคยพูดใหหมูเพื่อนฟงไมทราบกี่รอยกี่พันครั้ง
วาไดเคยเปนอยางนั้น
มาแลวลมลุกคลุกคลาน
แตสําคัญความมุงมั่นมีมาก การกระทําของเรายังไมรวู ิธี
ลูบๆ คลําๆ ดนๆ เดาๆ ไป ลมบางลุกบางคลานไปบาง ทั้งๆ ที่ความตั้งใจมีมากแต
เพราะความไมเขาใจในงานก็ตองเปนอยางนั้นไปกอน เวลาฝกอบรมเขาโดยลําดับๆ
จิตก็คอยคลองแคลว คอยรูวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอใหเห็นเล็กๆ นอยๆ เปนเครือ่ ง
แปลกประหลาด เปนเครื่องสะดุดใจ เปนเครื่องทําใหเกิดความดูดดื่มตอความ
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พากเพียรทีจ่ ะทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้โดยลําดับ มันก็คอยตั้งตัวขึ้นมาได จนใจมีความสงบ
เย็น…ก็รู
ใจถาหาความสงบไมไดแลวอยาเขาใจวาเพศพระนี้จะมีความสุขนะ สุขเพียง
รางกายเฉยๆ นั่นไมมีคณ
ุ คาอะไร ยังเปนเครื่องเสริมกิเลสเขาไปอีก มีแตกินแตนอนอยู
เฉยๆ มันเสริมกิเลสใหมีกําลังมากนะ รางกายเนื้อมีกําลังมากตองทับใจ ราคะก็มาก
ฉันอะไรเขาไปพอมีกาํ ลังแข็งแรง กิเลสคอยแตกําเริบ ผมเองรู แมสมัยกําลังเรียน
หนังสืออยูก็ยังรู กําลังวังชาทางกายของเรามีเต็มที่เราก็รู วามันทับจิตใจใหกวัดแกวง
ผิดปกติ ฉันนมไมไดจติ คอยแตจะกําเริบทาเดียว ตองไดระมัดระวังอาหารที่เปนภัยตอ
จิตใจอยูเสมอ
เพราะฉะนั้น แมกําลังเรียนหนังสือก็ไมยอมฉันนม เวลาเขามาทําบุญใหทาน
ไดมาก็ถวายพระผูใหญไปเสีย เราไมฉัน ยิ่งออกมาปฏิบัติแลว ไมฉันเลย จนทาน
อาจารยมั่นทานรูนิสัย เมื่อตาปะขาวตมมัน เขาเทเอานมผสมแจกพระ ทานรีบสั่งตา
ปะขาวเลยนะ วานี่ตาปะขาว ทานมหาทานไมเอานมนะ ตักถวายทานมหากอน แลว
คอยผสมนมทีหลังนะ ทานรูนิสัยเรา รูเรื่องของเราและยกเราเปนตนเหตุ แลวหาอุบาย
สอนพระในวงนั้นเอง ทานฉลาดมากนี่
คิดดูผมเคยฉันชอนเมื่อไร เวลาผมไปอยูที่นั่น ทานก็รูความตั้งใจของผมมี
ขนาดไหน ทานรูอยางเต็มใจ เราตั้งใจขนาดไหนเราก็รูเต็มใจของเรา ทานก็รูเต็มใจ
ของทาน เพราะผมเคยไดยินทานพูดถึงเรื่องการฉันชอน ทานวาพระกรรมฐานฉันชอน
ดูแลวมันขวางตาขวางใจ สะดุดใจทันที ทานวามันเหมือนพระเจาชู ขุนนาง การฉัน
เพื่อความเห็นภัย จะหาอะไรมาเปนความสะดวกสบาย มาโกเกอยางนั้น มันขัดกันกับ
ความเห็นภัยในการฉัน
โดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ
ปฏิเสวามิฯ นั่น ฉันพออัตภาพใหเปนไปเทานั้น ไมไดมีอะไรกับรสกับชาติ ไมไดไป
ดูดดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหลานั้น ฉันพอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง เพื่อระงับเวทนา
ความทุกขในธาตุในขันธไปเทานั้น การเอาชอนมาซดโฮกๆๆ มันก็เปนการสงเสริม
กิเลส เปนพระเจาชูไปละซิ ทานวาองคทานเอง ทานก็ไมฉันชอนดวย
เราฟงทาน ฟงดวยความสนใจจริงๆ ไมสักแตวาฟง ทานวาอะไรมันเยิ้มๆ เขา
ไปในหัวใจ มันถึงใจเลย เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงเสมอ อยูกับทานถึงแปดป ไมเคยมี
ความเคยชินกับทานเลย ทานจะพูดทีเลนทีจริงมันก็จับปบๆๆ ตลอดเวลาเหมือนเทป
นี่พูดถึงเรื่องราคะตัณหา มันกําเริบรุนแรงและรวดเร็ว เวลาธาตุขันธมีกําลังมัน
คอยแตจะกําเริบ ฉันมากมันก็กําเริบ และทับจิตนั่นแหละไมใชทับอะไร เราเคยเปนมา
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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หมดแลว เวลาธาตุขันธมีกําลังเต็มที่เราก็รู เหมือนกับวามันดีดปงปงๆ มีอะไรมาเพิม่
นิดหนึ่งก็เสริมมันทันที จึงตองระงับดวยการฉันนอยๆ หรืออด ใหกําลังกายออนเพลีย
ลงของมันไปเรื่อยๆ ไมสง เสริม ภาวนาก็ดีดขึ้นๆ อุบายวิธีฝกฝนเจาของตองรู ไมรู
ไมได
ทีนี้พอแมครูอาจารยทานก็รูวาผมไมฉันชอน เวลาผมออกจากทานไปเที่ยวที่
ไหนๆ ทั้งๆ ที่ทานก็รูวาผมไปดวยความตั้งใจอยางเต็มที่เต็มฐาน ไปทรมานอยูตามปา
ตามเขาลูกไหนๆ ทานก็รู แลวทานทําไมพูดขึ้นมาวา ทานมหานานมานัก ไปหลายวัน
แลว มัวไปซดซายซดขวาอยูที่ไหนกัน นั่นฟงซิ ทานตีหนาผากพระตีกระบาลพระรูไหม
พระองคดื้อๆ มันมีที่แสดงใหทานเห็น ทานไมพูดตรงๆ ถาพูดตรงๆ มันจะเจ็บมาก
ไป กิเลสตัวดื้อของพระจะเกิดขึ้นมา แลวจะเปนบาปแกตัวเอง ทานจึงหาอุบายพูด
อยางนั้น วาทานมหานี่ไปซดซายซดขวาอยูที่ไหนนา ไมเห็นมา ทั้งๆ ที่ทานก็รูวาเรา
ตั้งใจขนาดไหน เราไมเคยแตะชอนเลยทานก็รู แตทําไมทานพูดอยางนั้น ก็คือทาน
สอนหมูสอนคณะในวงนั้นนั่นเอง เวลาขากลับมาพระก็เลาใหเราฟงจนไดแหละ ทาน
พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรา พระจะตองเลาใหฟงหมด บรรดาอุบายของทานอาจารยมั่น
พูดกับพระหรือพูดถึงเรา
ฉะนั้นตองระวังการขบการฉัน ผัดๆ มันๆ ถามากๆ มันก็เสริม นี่รเู จาของตอน
ธาตุมีกําลัง ไมไดหมายถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้อะไรมันก็อยางวานั่นแหละ ถาเปนความ
ตองการทางธาตุขันธ เราก็ตองการใหฉันไดนั่นแหละ สวนที่วามันจะไปเสริมกําลังให
เปนราคะ โทสะ โมหะ นั้นเราไมไดสนใจ ไมไดคิด แตมันฉันไมไดเพราะเวลานี้ธาตุมัน
ชํารุดของมันแลว นี่พูดใหหมูเพื่อนฟงในการปฏิบัติตอตัวเอง ทีม่ ีอายุพรรษานอยมัน
เปนไปไดนะ เรื่องธาตุเรื่องขันธมีอะไรไปเสริมมันแสดงตัวขึ้นมาทันที การภาวนาไม
สะดวก ผูเปนนักภาวนาสังเกตจิต จะตองทราบเรื่องธาตุเรือ่ งขันธมันเกี่ยวของกับจิต
อยางไรบาง
นอนมากมันก็แสดง ถานอนมากราคะจะแสดงอาการกําเริบผิดปกติ
เหมือนกัน ตองไดระมัดระวัง
วิธีการปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ไมใชเลนๆ นะ ตองมีอุบายแยบคายสําหรับตัวเอง
สังเกตตัวเอง สักแตทําไปสุมสี่สุมหาไมคิดหนาคาดหลัง ไมทบทวนเหตุผลโดยทาง
ปญญาแลวมันไมไดเรื่อง มันตองใชหัวคิดปญญา
หมูเพื่อนที่มาอยูใหมนี้ก็ใหดู มาศึกษาอบรม ตามีใหดู ทานพาทํายังไง หมู
เพื่อนทํายังไง หูมีใหฟง ทานพูดอะไร ใหดูใหฟง ชื่อวามาศึกษาอบรม ไมใชมาฟงครู
บาอาจารยขึ้นตน นโม ตสฺส ถึงจะวาเทศน การเห็นดวยตาไดยินดวยหู สิ่งที่มาสัมผัส
อายตนะของเราทีเ่ กี่ยวของกับหมูกับเพื่อน ครูบาอาจารย ลวนแตเปนการฟงการศึกษา
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ทั้งนั้น ถาเราจะเปนผูสนใจตอการศึกษา ตองไดรับการศึกษาการอบรมอยูตลอดเวลา
โดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวของกัน
อยางไรอยาลืมเรื่องการกอสรางยุงเหยิงวุนวาย อยาหามาทับมาถมจิตใจ นี้ไมใช
งานเพื่อถอดถอนกิเลส เปนงานเพิม่ กิเลส งานสั่งสมกิเลสมากขึ้น ใหเกิดความกังวล
วุนวาย เพราะการสรางเกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับผูอื่น เวลานี้ทราบกันไหมวาเงินกําลังมี
อํานาจ เหยียบย่ําทําลายศีลธรรม วัดวาอาวาส ตลอดถึงหัวใจพระเณรแหลกไปหมด ได
พากันคิดหรือยัง รีบคิดนะ ไมคดิ ไดหรือมันเกี่ยวของกับเราอยูทุกเวลา ตามองเห็นพับ
อดคิดไมได มันตองคิด อะไรๆ มีแตเงินๆ ใจเมื่อไปทางนั้นแลวยอมลืมธรรมนัน่
แหละ
ปลอยใหวัตถุเขามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจเสีย เลยไมไดเรื่องไดราวในสิ่งที่
ตองการคืออรรถธรรมอันเปนของประเสริฐ
บวชมาแทนที่จะมาถอดถอนกิเลส มันกลับกลายเปนเรื่องมาสัง่ สมกิเลสดวยงาน
นั้นงานนี้ ดวยการเสาะการแสวง ดวยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเปนดานวัตถุไปเสีย
แลวมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งๆ มากเทาไร เราจะวาเราเปนกรรมฐาน เราไมไดคิดถึงเรือ่ ง
วาอะไรที่วาเปนภัยแกจิตใจเวลานี้ จึงหาความสงบรมเย็น หาความสวางแจมใสภายใน
จิตไมได นั่นคืออะไรพาใหเปน ก็คืออารมณของใจนั่นเอง อารมณความอยาก อารมณ
ความหลง ความฟุงเฟอความเหอกับหมูกับเพื่อนกับวัตถุนิยม สิ่งเหลานี้เปนเรือ่ ง
ทําลายจิตใจทั้งนั้น ผูตั้งใจเปนอรรถเปนธรรมไมตองยุง
บิณฑบาตไดอะไรมาฉันพอ เทานั้นพอ ไดนอยไดมากพอ ไมไดสนใจวาอาหาร
มีนอยอาหารมีมาก อาหารนี่รสดีไมดี ไมสนใจ พอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้นเปนที่พอใจ
แลว ขอใหไดบําเพ็ญธรรมะ ขอใหธรรมะสมบูรณ สิ่งเหลานั้นไมสําคัญ เปนเพียง
อาหารปจจัยเครื่องอาศัยเทานั้น ความพากเพียรใหสมบูรณนั้นเปนที่พอใจ นี่เคยได
เหตุไดผลมาอยางนี้ จะรูมากรูนอยก็รูมาดวยวิธีการนี้ ไมไดรูมาดวยความเหลือเฟอ
ความอิ่มหนําสําราญ การกินมากนอนมาก อยูสะดวกสบายก็เคยมาแลว แตไมไดรูดว ย
วิธีนี้ รูดวยความอดอยากขาดแคลนตางหาก เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดวา ธรรมเจริญ
แกผูปฏิบัติดวยความอดอยากขาดแคลน เขียมๆ แตธรรมหาความเจริญไมไดหรือ
ธรรมฉิบหายไปเพราะความฟุมเฟอย ความเหลือเฟอ เชน วัดปาบานตาดนี้เหลือเฟอ
มาก แตจะทําอยางไรมันเปนอัธยาศัยใจศรัทธาของประชาชน เปนแตเพียงวากระซิบ
กระซาบบอกพระบอกเณรเราใหรูวธิ ีปฏิบัติตัวเอง
ตอปจจัยไทยทานทั้งหลายโดย
รอบคอบ ไมลืมตัว
คนนั้นก็นํามา คนนี้ก็นํามา มันขาดไดเมื่อไร ก็อยางที่เห็นๆ นั่นแหละ เขาก็
อยากจะไดบญ
ุ เปนเจตนาของเขา เราก็ไมมีอะไรทีจ่ ะตําหนิเขา แตเราซึ่งเปนนักปฏิบัติ
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ก็ใหรูตัวเอาเอง เพื่อปฏิบัติใหเหมาะสมไมใหเสียทางดานจิตใจเรา อาหารประเภทใด
ที่เปนภัยตอการภาวนา อาหารประเภทใดทีเ่ ปนคุณตอธาตุตอขันธ ไมเปนภัยตอการ
ภาวนา ใหยึดอันนั้นเปนสําคัญยิ่งกวาลิ้นกวาปากกวาทอง อยาใหลิ้นปากทองวิ่งแซง
หนาธรรม ถาลิ้นปากทองไดเดินหนาธรรมแลว ธรรมหาทางกาวไมได หาทางออกไมได
เพราะฉะนั้นตองใหธรรมเดินหนาลิ้นปากทองเสมอ อยาถือลิ้นเปนใหญยิ่งกวาธรรม
เรื่องปากเรื่องทองอยาถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งกวาธรรม ผูนี้แหละผูจะไดผลในการปฏิบัติ
เอาทุกขก็ยอมรับวาเราทํางาน เราฝกทรมานกิเลส กิเลสมีกําลังขนาดไหนเราจะ
ไปทําเบาๆ หยอนๆ ออนๆ กําลังไดหรือ กิเลสมีกําลังขนาดไหนก็ตองไดทุมเทกัน
เต็มที่ ถึงคราวเปนเอาเปน ถึงคราวตายเอาตายไมเสียดายชีวิต เหลานี้เราไดเคยทํา
มาแลว ไมใชมาคุยใหหมูเพื่อนฟงเฉยๆ ดวยความโออวดนะ เราทํามาแลวทั้งนั้น
บางครั้งสละชีวิตทุมกันลงเลย วาเอาตายก็ตายเถอะเราถอยไมได นั่น ถึงขนาดนั้นก็มี
ไมทราบกี่ครัง้ กี่หนแลว ไมวาไปอยูสถานที่กลัวเคยทําแลว เอากลัวอะไรกลัวตรงไหน
เดินบุกปาเขาไปที่นั่นเลย
ขณะเดินจงกรมจิตมันหลอก เหมือนกับเสือมีกี่สิบตัวไมทราบได มาหมอบอยู
ขางทางจงกรมเปนสิบๆ รอบทางจงกรม ดูซิสญ
ั ญาอารมณมันหลอกเรา ฮึ…มันยังไง
กันนี่
เสือทั้งแผนดินจะถือเปนอาหารอันเอร็ดอรอยเฉพาะพระไมเปนทาองคเดียว
เทานี้หรือ ถึงไดมาคอยรุมกินแตพระองคเดียวนี้ เสือตัวไหนใหญที่สุดมันอยูที่ไหน
สัญญามันก็หลอก มันอยูตรงนั้น เอา ไปใหตัวนี้กินกอนเถอะ แลวก็กาวออกจากทาง
จงกรมไปหาเสือตัวที่สําคัญวาใหญๆ นั้น แตไมมี นั่นเห็นไหม มันหลอกเราหนึ่งครัง้
แลวนะจําไว เอาไปอีกตรงไหน มันก็หลอกเราวาตรงนั้นๆ วาตรงนี้ๆ ก็บุกปาเขาไป
พรอมกับตัดสินใจ เอานะวันนี้นะ ถาความกลาหาญไมเกิดไมชนะความกลัวเหลานี้ได
แลว คืนนี้ทั้งคืนจะไปไมหยุด ใครจะวาเปนบาเปนบอเพราะเที่ยวเวลาค่ําคืนในดง
ไหนปาไหนบานก็ตามเถอะ วันนี้จะดัดสันดานมันละ เราไมเปนบาเราดัดกิเลสตัวมัน
หลอกลวงใหกลัวตางหาก ก็บุกใหญพิจารณาไปเรื่อย บุกไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อย วา
เสืออยูตรงไหนบุกเขาไป ไมมีฟนมีไฟบุกเขาไปกลางคืนมืดๆ เลย มีแตผา อังสะเทานั้น
แหละติดตัว
เอากินก็กินเถอะ พระหนักศาสนาพระแบบนี้ พระขี้ขลาดหวาดกลัวอยาใหอยู
หนักศาสนานานเลย เอา…ถาไมรูใหตายวันนี้ ไมตายใหรู มีเทานั้นในหัวใจ ถาไม
เกิดความกลาหาญจนเปนที่แนใจตัวเองขึ้นเมื่อไรแลว จะกลับไมไดวันนี้ เอา..เอาให
ถึงเหตุถึงผลกัน เสือมีเทาไรมากินเราวันนี้ มากินพระขี้ขลาดหนักศาสนาองคเดียวนี้
เอากิน กินเถอะ ไมเสียดายอะไรทั้งนั้น พาบุกเรื่อยเดินเรื่อย กําหนดพิจารณาเรื่อย วา
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๓๕

๓๖

ที่นั่นวาที่นี่ วาที่นี่วาที่นั่น เสือตัวนั่นเสือตัวนี่ เสือตัวนี่เสือตัวนั่น อยูที่นี่อยูที่นั่น แตไป
ที่ไหนไมมเี สือนี่ นี่มันหลอกเรา รูเพลงของมันเรื่อยๆ ตามกันทัน ก็กําหนดพิจารณา
ไมถอยนี่ ไมใชบุกปาแบบบาๆ บอๆ แตบุกปาแบบภาวนาจะวาไง นี่เปนวิธีภาวนาดัด
สันดานตัวเองจึงทําแบบนั้น พอรูเขาๆ เขาใจเรือ่ ยๆ ทีนี้จิตมันก็กลาหาญขึ้นมา
โอโฮ บทเวลามันกลาหาญก็ตัวสั่นเหมือนกับเวลามันกลัวนะ ทีนี้ไมวาอะไรจะมา
ทําใหกลัว แมหมดโลกนี้กไมเคยกลัวอะไรทั้งนั้น กลาหาญจนตัวสั่น ดูซิอํานาจแหง
ธรรมเวลาเราปฏิบัติ ไมวาเสือวาชางอะไรมาก็เถอะ มันจะอาปากกัดเรา เราสามารถ
โดดเขาในปากมันไดเลยโดยมันจะงับเราไมได ชางก็ชาง เสือก็เสือเถอะไมกลัวทั้งสิ้น
ยังจะเดินเขาไปหามันไดสบาย อะไรก็ตามขึ้นชื่อวาศัตรูหรืออันตรายแลวไมมีกลัว เมื่อ
ไมกลัวแลวไปทําไมทีนี้ เมื่อไมกลัวแลวก็กลับ กลับมาเดินจงกรมสบายไมมีอะไรละทีน่ ี่
จึงไดเห็นโทษของมัน
นี่เปนระยะเปนครั้งคราว ไมใชมันระงับมันดับไปทีเดียวหมดไมตองแกไขกัน
อีกนะ มันมีขึ้นอีกไดเหมือนกัน วันใดวันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาอีก เราก็สําทับมันทันทีวา
จะเอาอีกเหรอ นั่น เพราะเคยเห็นเหตุผลจากกันมาแลวนี่ เราไดเหตุไดผลจากวิธีการนี้
มาแลว พอถูกสําทับวาจะเอาอีกเหรอ มันก็หมอบเลย นี่พูดเรื่องความกลัว กลัวแบบนี้
และดัดกันแบบนี้ก็มี เหลานี้เปนอุบายวิธีของแตละรายจะผลิตขึ้นมาใช ฉะนั้นการ
ปราบปรามกิเลสจึงตองมีหลายวิธี ที่เห็นวาเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเปน
ระยะๆ ไป
พูดถึงเรื่องการนั่ง เอา จะทุกขขนาดไหนความทุกขนี่ มันไมเลยธาตุขันธนี้ไป
มันอยูในธาตุในขันธนี่ พิจารณาคนลงใหรูวาทุกข พระพุทธเจาทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ
ทุกขเปนสัจธรรมเปนของจริง ทําไมอยูกับเรามันจึงจะปลอม มันปลอมเพราะเหตุไร
เอากันละที่นี่
พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กําหนดกันไวสวางรุงขึ้นวันใหมเปนอยางนอย หรือมัน
จะเตลิดเปดเปงไปกวานั้นก็แลวแตเหตุการณ
แตอยางนอยตองสวางเปนวันใหม
เสียกอนถึงจะลุกจากที่นี่ได เมื่อยังไมถึงนั้น เอา..อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ วันนี้จะ
ถอยกันไมไดถาไมรูสัจธรรม พอพูดแลวก็ยกมือสาธุขึ้นเลย ยกมือขึ้นสาธุวา สัจธรรมมี
เทาไรขอจงแสดงใหขาพเจารูเ ห็นใหหมดในคืนวันนี้
ขาพเจาจะฟงสัจธรรมนีจ้ นถึง
สวางหรือสลบตายไปเทานั้น หากสลบลมลงไป ไดสติเมือ่ ไรจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไมมี
ขอยกเวน ไมมีขอแม เชน เวนปวดถายหนักถายเบา ไมใหมีขอยกเวนกันเลย
มีเหตุอันตรายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเทานั้น เชน เกิดขึ้นกับครูบาอาจารยหรือ
พระเณรในวัดนั้นเรายกใหเพราะอยูกับหมูกับเพื่อน แตสําหรับเจาของจะเปนอะไรก็
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เปนเถอะ ไมใหมีการลุกนั่งจากที่นั่งสมาธิภาวนา มันจะปวดขี้ เอา..ทะลักออกไปเลย
เราลุกออกจากที่แลวเราลางได เราขีใ้ สตักแมขี้ใสมือแมในเวลาเปนเด็กเล็ก ทําไมเราขี้
ได ขี้ใสตัวใสผาของเราเอง ทําไมเราลางไมไดวะ หากวาเราไปมีขอแมแลวมันจะหาทาง
ออก เดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบา เลยไมไดเรื่อง เมื่อไมมีอะไรอื่นแลวมัดมันไวเลย
ตอนทุกขเวทนาหนักๆ นั่นแหละที่สําคัญมาก โอโฮ คนเราเมื่อจนตรอกจนมุม
จริงๆ แลวมันไมไดโงอยูตลอดไปนะ นี่ก็ไดความรูขึ้นมาอีกแงหนึ่ง เวลาจนตรอกจน
มุมหาทางออกไมไดนั้น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ จะโผลขึ้นมาเองและเดนทีเดียวละ ก็
ไมมีใครชวยเหลือเรานี่ เราตองชวยตัวเอง เจ็บปวดหนักลําบากมากเทาไร ทุกขมาก
เทาไร สติปญ
 ญาหมุนติ้วๆ คนหาความจริง มันทุกขที่ตรงไหน เอา ทุกขที่ตรงไหน
มากเอาตรงนั้นเปนที่หมาย เอาตรงนั้นเปนสนามรบเปนสถานที่พิจารณา เชน เอวมัน
ปวดมากมันจะหัก เอวมันจะหักตรงไหน อะไรจะหักอะไรจะเจ็บ หนังหรือเจ็บ กระดูก
หรือเปนทุกข หรือเอ็นเปนทุกขหรืออะไรเปนทุกข เรายกขอเปรียบเทียบเขาใหทันเหตุ
ทันผลปุบปบๆ ทุกขมากเทาไรปญญายิ่งหมุน จะอยูเฉยๆ ไมได ความอยากใหทุกขดับ
ไปเทาไร ยิ่งเปนการเพิ่มสมุทัยใหทุกขทวีรุนแรงมากขึ้น
เราตองพิจารณาใหเห็นความจริง ฟาดกันลงไปจนละเอียด แยกแยะเสียจน
ชัดเจน เนื้อเปนเนื้อ หนังเปนหนัง เอ็นเปนเอ็น กระดูกเปนกระดูก ตางอันตางจริง
สรุปแลวกายเปนกาย ตางอันตางจริง เวทนาเปนเวทนาเปนความจริงลวนๆ ประจักษ
ขึ้นกับใจวา ออ ที่ทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ เปนความจริงเปนอยางนี้เอง ไมตองถามใคร
เลย มันรูประจักษใจ กายก็เปนความจริงของกาย เขาไมไดวาเขาเปนสุขเปนทุกข เวลา
นําไปฝงดินหรือนําไปเผาไฟ เมื่อจิตไมไดครองอยูในรางนั้นแลว ไมเห็นเขาวาอะไร
ใครเปนคนวา
ทุกขนี่มันเกิดขึ้นมาจากไหน ถาวาใจเปนทุกข ใจมันมีอยูทุกเวลาทําไมทุกข
ประเภทนี้จงึ เพิ่งมาเกิด แลวทุกขประเภทนีด้ ับไป ทําไมใจจึงไมดับดวย ถาวาใจเปน
ทุกข ทุกขเปนใจ เปนอันเดียวกันจริงๆ ถาวากายเปนทุกข ทุกขเปนกายก็เหมือนกัน
เวลาทุกขนี้ดับไปทําไมกายยังมีอยู ไมเห็นดับไปดวยละ มันแยกมันแยะ
กําหนดพิจารณาที่ไหน จิตจอลงไปๆ กําหนดลงไป พอมันรอบของมันแลวทุกข
ดับหมดเลยไมมเี หลือ ตอจากทุกขดับหมดแลว กายหายเงียบไปหมดจากความรูสึก
แตใครอยามาคาดนะ ใหเปนตามหลักธรรมชาติของตนเอง จะมาคาดอยางนั้นไมได
ตองเปนสมบัติของใครของเรา ตามจริตนิสัยของใครของเรา จะแสดงขึ้นมาอยางไรจะ
ทราบเองเปน สนฺทิฏฐิโก อยาคาดเรื่องของผูนั้นผูนี้มาใสตัว นอกจากจะยึดเอาปฏิปทา
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การดําเนินของทานมาประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อใหเห็นผลตามจริตนิสัยของตนเทานั้น นั้น
ถูกตอง
การปฏิบัติจะมายึดวาจิตของเราเปนอยางทาน คือ ดับรางกายทุกสวนใน
ความรูสึก ไมมีอะไรเหลือ ทั้งทีจ่ ิตไมเปนเหมือนทานวา นั่นไมถูก เพราะเปนความดับ
ดวยสัญญาความคาดหมายตางหาก ตองใหเปนขึน้ กับตัวจริงๆ ก็รูเอง ขอนี้จะไปคิดไป
ยึดไมไดนะ ใหเปนตามนิสัย แมแตผมเองก็เคยรูเคยเปนหลายอยาง ผมก็ไมคา น
เจาของ เพราะเปนความจริงแตละอยางๆ จะคานความจริงไดเหรอ เวลามันดับหมดจน
ไมมีอะไรเหลือเลยในบรรดาสวนของกาย เหลือแตจติ ที่เปนของอัศจรรยลว นๆ เทานั้น
เมื่อเหลือแตจิตโดยเฉพาะ อะไรจะอัศจรรยเทาเลา ทั้งๆ ที่อวิชชายังมีอยูภายใน
ใจนะ แตขณะนั้นมันอัศจรรยที่สุดเพราะไมเคยรูเคยเห็นนี่ มันรวมลงอยางบอกไมถูก
เมื่อกายเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต ตางอันตางจริงแลวมันก็ไมกระทบกัน
หลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไป แลวเวทนาดับหมดๆ กายหายเงียบไปในความรูสกึ
ขณะนั้น เหลือสักแตรู พูดไมไดนะวามีแตความรูลวนๆ เดนๆ อยางนี้พูดไมได
ละเอียดกวานั้นไปอีก เราพูดไดแตวาสักแตวารู หากเปนของอัศจรรยอยางยิ่ง ฟงดูซิ
ไมมีอะไรปรากฏเลย นี่ละผลของปญญาเกิดขึ้นจากความคิดคนในเวลาจนตรอกจนมุม
เพราะฉะนั้น จึงวาคนเรานะไมไดโงอยูตลอดไปนะ เปนแตปกตินิสัยมนุษยเรา
ชอบพึ่งพิงคนอื่นไมชอบพึ่งตัวเอง มันจึงไมไดเรื่อง นิสัยของมนุษยเราปกติธรรมดา
เปนอยางนั้น แตเวลาถึงคราวจนตรอกจนมุมหาที่พึ่งไมไดจริงๆ แลว มันยอนเขามาหา
ตัวเอง พึ่งตัวเองเปน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ขึ้นมาประจักษใจ อันนี้เดนชัดในเวลานั้น
พอไดที่หนหนึ่งแลว ใจยิ่งมีความกลาหาญชาญชัย ครั้งตอไป เอา ฟาดลงไปอีก
แตการพิจารณา จะยึดอารมณอดีตที่เคยพิจารณาไดผลมาแลวมาพิจารณาอีก
อยางเดิมไมไดนะ ตองใหมันคิดขึ้นมาสดๆ รอนๆ ดวยอุบายของเราในปจจุบัน แตละ
ครั้งๆ ใหคดิ ขึ้นมาเอง แมจะตรงกับอุบายอันเกาก็ไดไมผิด และไดผลเทากัน ขอให
คิดคนขึ้นมาสดๆ รอนๆ ในปจจุบัน เปนความถูกตองเหมาะสมในการแกกิเลสทุก
ประเภทและทุกๆ ครั้งไป ถาไปคาดเอาอุบายของวันนั้นมาใช เอาอุบายของวันนี้มาใช
ไมไดนะ มันตองเอาอุบายใหมเทานั้นมาใช คิดขึน้ มาปจจุบัน คนขึ้นมาพิจารณาขึ้นมา
เปนปจจุบัน มันหากรูขึ้นมาเอง นั่นแหละเหมาะกับการแกกิเลสที่มีอยูในปจจุบันและ
อยูภายในจิต พิจารณาแยกแยะโดยอุบายตางๆ ตามแตความแยบคายของแตละราย
การพิจารณาจงดูใหชัด กระดูกมีมาแตวันเกิด เมื่อเจ็บปวดกระดูก มันเขาใจวา
กระดูกเปนทุกข จิตมันก็สงวนกระดูก เกาะยึดในกระดูก กําหนดดูกระดูกและกําหนดดู
ทุกขวาเปนอันเดียวกันไหม รูปลักษณะมันตางกันไหม ทุกขไมมีรปู ไมมีลักษณะ แต
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กระดูกมันมีรูปมีลักษณะ มีสีสันวรรณะ หนัง,เนื้อ,เอ็นเหมือนกัน ทุกขเวทนามันไมมี
รูปมีลักษณะ มันตางกันอยางนี้ แยกลงไป พิจารณาลงไป จิตมันจอๆ กําหนดลงไป
ทุกขมากเทาไรมันยิ่งหมุนติ้วๆ จนเขาใจชัดเปนสัดเปนสวนแลวปลอย เห็นชัดแลว
ปลอย ใจก็เขาสงบตัวอยางสนิทพรอมความอัศจรรยเกินคาดไมถามใคร
สมาธิประเภทนี้อาจหาญมาก
ผิดกับสมาธิที่เรากําหนดโดยทางอารมณของ
สมถะแลวสงบตัวลงไปอยูมาก เพราะอยางผมนี่ชํานาญทางสมาธิมานานไมใชคุย พูด
ใหหมูเพื่อนฟงซึ่งเปนลูกศิษยลูกหา พูดเปนกันเอง พูดใหฟงตามความสัตยความจริง
เรื่องสมาธินี้ชํานาญจริงๆ เพราะจิตติดสมาธิอยูตั้งหาป กําหนดใหลงเมื่อไรไดทุกเวลา
ไมมีฝน เพราะความชํานาญนั่นเอง พอกําหนดใหลงไป มันแนวอยูนั้นเสีย แตไมอาจ
หาญเหมือนกับสงบลงไปดวยปญญา ซึ่งกําหนดพิจารณารูเทาทันทุกสิง่ ทุกอยางแลว
ปลอยใหสงบลงไป นี่มนั อาจหาญมากนะ สงาผาเผยอยูภายในนั้นแหละ ผิดกันกับที่เขา
ไปสงบอยูเฉยๆ อยูมาก
วิธีการนี้พอถอนออกมาแลวก็ไดความอาจหาญ เปนคติเครื่องยึดและดําเนิน
เปนอยางดี นี่เปนวิธีการแบบหนึ่งของการสมาธิภาวนา แมจะไมแสดงไวในแบบแผน
ตํารับตําราก็ไมสงสัยวาจะผิดไป
เมื่อไดเห็นผลครั้งหนึ่งแลวเทานั้น ทีนี้จติ ใจมันกลาหาญเปนคนใหมขึ้นมาเลย
เรื่องความตายไมสะทกสะทาน มีแตจะใหรูความจริงเทานั้น เอา.ตายก็ตายเถอะ แนใจ
เจาของดวยวาจะไมพลัง้ ไมเผลอเพราะอํานาจแหงทุกขเวทนามาครอบงําในเวลาจะตาย
เพราะแนใจวาเวลาจะตายจริงๆ ทุกขจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราวะ ก็เวทนาที่
ปรากฏอยูเวลานี้นี่แล เวลาเกิดความทุกขสาหัสก็จะเปนอยางนี้ ไมผิดจากนี้ไป เพราะ
เราไดพจิ ารณาชัดเจนแลว ไดรูแลว ไดเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลววาเปนสัจธรรมเต็มภูมิ
ใจก็เปนสัจจะคือความจริงอันหนึ่งเต็มภูมิของใจ เวลาจะตายจะเอาอะไรมาหลอกเรา
วะ จะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกใหเราหลงละ แนใจวาไมหลง
แลวยังแยกแยะขันธดูอีกวาอะไรตาย เมื่อเขาใจขนาดนั้นแลว ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม
ไฟ สลายตัวลงไปตางหาก มันตายที่ไหน มันสลายจากสวนผสมลงไปสูธาตุเดิมของมัน
ตามหลักความจริงตางหากนี่ จิตก็เปนจิตตางอันตางจริง ใจจึงอาจหาญชาญชัยตอ
ความเปนความตาย ตอความทุกขความลําบาก ใจยิ่งสงาผาเผยขึ้นมาโดยลําดับๆ นั่น
ฟงซิ ความจริงเปนอยางนั้น
การสละตายมาอยางนี้ไดสละมาไมทราบวากี่ครั้งแลว เกี่ยวกับเรื่องความกลัว
อะไรๆ ก็เคยทําแบบนั้น สละตายแบบนั้น เรื่องทุกขเวทนา มันกลัวทุกขเวทนาก็ตอง
สละตายแบบนั้น แลวไดผลทุกแบบที่ทํามานี้ เฉพาะอยางยิ่งการนั่งภาวนา ถาลงวันไหน
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ไดฟาดกันตลอดรุงแลว วันนั้นตองไดรจู ิตยอดเยีย่ มทุกวัน เปนแตเพียงวามันลงไดยาก
งายตางกัน ชานานตางกัน ถาคืนที่อากาศดีๆ ยิ่งใหฝนพรําดวยแลวนั่งภาวนาตลอดรุง
วันนั้นชวยไดมากทีเดียว ถูกสัปปายะ ดินฟาอากาศเปนที่สบายชวยการภาวนาไดดี
พิจารณาธรรมทั้งหลายเหมือนกับคีมปากคมๆ นั่นแล พอหนีบปบติดปบๆ กําหนด
พิจารณาอะไรมันเขาใจปบ ๆ ทะลุๆ ทีเดียว ก็ลงผึง แนวแน อัศจรรยเกินคาด
วันเชนนั้นทุกขเวทนาไมครอบงํามากเหมือนวันอื่นๆ ที่อากาศไมอํานวย นั่ง
เวลาเทากันก็ตาม สําคัญที่จติ ลงไดงายไดยาก จิตพิจารณายากพิจารณางาย ลงยากลง
งาย ถาวันไหนไดพจิ ารณาฟาดกันจนบอบช้ําแทบจะเปนจะตายแลวใจถึงลง วันนั้น
ทุกขมาก รางกายบอบช้ํามาก ออกจากสมาธิมาแลวยังเจ็บปวดไปหลายเวลา ถาวันไหน
จับปบติดปบ ๆ ลงปุบ และพอถอนขึ้นมากําหนดพิจารณาอีกลงปุบอีก ทุกขเวทนาไม
พอจะมาครอบงําได พอถึงเวลาแลวลุกขึ้นไปเฉย ธรรมดา เหมือนไมไดนั่งตลอดรุงมา
กอนเลย ไมมีความเจ็บปวดอะไร
ออ ทําใหระลึกยอนหลังไปถึงเรื่องพระพุทธเจาและสาวกที่ทานเขานิโรธสมาบัติ
จิตขณะที่อยูเปนเอกเทศเพียงอันเดียวนั้น ไมไดรบั ทราบอะไรในสวนรางกาย จะอยูไป
ตั้งกัปตั้งกัลปทําไมจะอยูไมได เปนอยางนั้นนะจิต แมรางกายเปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา แตจติ มันไมไดมาเกีย่ วกันเลยในขณะนั้น หากรางกายแตกสลายไปตามกฎของมัน
ก็คงไมกระเทือนถึงจิตในขณะที่เปนเชนนั้นอยู เพราะไมเกี่ยวของกันเลยในขณะนั้น
เรามาเทียบเรื่องทุกขเวทนาวามีมากมีนอยทั้งๆ ที่เวลาเทากัน เพราะการ
พิจารณาลําบากสะดวกตางกัน นี่เราก็ไดขอคิดไดเปนคติสอนเจาของ แตอยางไรก็ตาม
ผลอัศจรรยตอ งไดทุกครั้งทุกคืน ถาลงไดทําถึงขนาดนั้นแลวไดทุกครั้งไมมีพลาด
นี่การภาวนา สําหรับผมมันฟากตาย แตเราก็พอใจ เมื่อคิดยอนหลังก็ภูมิใจ
ความเพียรของตัว พอมาอยูกับหมูเพื่อนเห็นทํากันงิบๆ แง็บๆ งอบๆ แงบๆ รําคาญ
ตา รําคาญใจ บอกเตือนแทนที่จะเขาอกเขาใจเพราะเปนของหยาบๆ ยังตองบอกซ้ําๆ
ซากๆ มันยิ่งรําคาญ เอ มันยังไงกันนี่ มันทําใหฉงนสนเทหในใจ เอะ.ยังไงนี่ ตางองค
ก็ตั้งจิตตั้งใจมาฟงมาปฏิบัติ แตทําไมพูดอยางนี้ๆ ไมรูเรือ่ งไมเขาใจนี่นา ไมใชของ
รายละเอียดอะไรพอทีจ่ ะทองบนสาธยายเหมือนสวดมนตสวดพร
ฉะนั้นจงเรงพิจารณาใหเปนจริงเปนจังตามหลักธรรม อยาเอาเรื่องอะไรมายุง
เหยิงวุนวายภายในใจ ถาเดินตามนี้กิเลสมันจะทนไดหรือ พระพุทธเจาแกกิเลสดวยวิธี
นี้ ดวยอุบายเหลานี้ ทําไมกิเลสเปนประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาล ธรรมะเครื่องแก
กิเลสก็ประเภทเดียวกัน ความเพียรก็ประเภทเดียวกัน แลวทําไมจึงแกกันไมไดวะ มัน
นาคันฟนแทนจริงๆ นี่
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อกาลิโกหมายถึงอะไร กิเลสก็มีอยูกับหัวใจเราตลอดกาลเวลา ธรรมะคือความ
พากเพียร เปนตน ผลิตขึ้นมา เพราะมีอยูตลอดกาลเวลาเหมือนกัน หากแกกิเลสได
แลวก็เปนอกาลิกจิต อกาลิกธรรม เปนธรรมแทงเดียว หากาลเวลาไมได แนะ จะให
พูดอะไรยิง่ กวานี้ไปอีก มันหมดภูมิของผูเทศนแลว
เอาเทานี้แหละ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

ขันธ ๕ ตางหากจากจิต
สิ่งภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตางๆ มีอยูทั่วไปตลอดเวลา
เมื่อมีสิ่งรับทราบกัน สิ่งเหลานั้นจะสัมผัสสัมพันธไมขาดวรรคขาดตอนกับสิ่งภายใน
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความมีสติ มีปญ
 ญาเครื่องพิสูจนกลั่นกรองกับสิ่งที่มา
สัมผัสยอมไดอุบายขึ้นมาเรื่อยๆ ทานเรียกวาฟงเทศน เมื่อสิ่งเหลานั้นมาสัมผัสสัมพันธ
กับตัวเรายอมเปนการปลุกความรูสึกขึ้นมา
เมื่อจิตใจมีความตั้งมัน่ ตอเหตุผลหรือ
อรรถธรรมอยูแลว ก็ทราบไดทั้งสิ่งดีและชั่วที่มาสัมผัส การพิจารณาตามนั้นเรียกวา
เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม การเกิดขอของใจขึ้นมาก็เกิดจากสิ่งเหลานั้น
การพิจารณาแกไขขอของใจจนปลดเปลื้องตนไปได ก็อาศัยปญญาพิจารณาให
ถูกทางตามหลักธรรมที่ทานสอนไว จนผานพนไปไดเปนพักๆ เปนตอนๆ เรื่อยไป
เรียกวา เรียนความจริง ไมใชเรียนใหเปนความจํา เรียนเปนความจําก็อยางเราเรียนเรา
ทองตํารับตําราตางๆ เรียกวาเรียนเพื่อจํา นี้เรียนเพื่อความจริง คือ ความรูจริงเห็น
จริงตามหลักธรรมชาติที่เปนจริงซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายใน
เรียนเพื่อความจริงยอมจะไมมองขามสิ่งดีและชั่วที่มีอยูกับตัว
และสัมผัส
สัมพันธกันอยูเสมอ จะเห็นไดตอนปญญาเริ่มไหวตัวนั่นแหละ สมาธิมีความสบายมี
ความสงบ จิตไมคอยวุนวาย เปนความสะดวกสบายภายในใจ คือจิตไมรบกวนตัวเอง
ดวยอารมณตางๆ ที่ไดรบั จาก รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสที่เคยเกี่ยวของ แลวนํา
อารมณอดีตเขามาครุนคิด มายุแหยกอกวนจิตใจใหวาวุนขุนมัวขึ้นมา
เราจะไปตําหนิวารูปไมดี เสียงไมดี กลิ่นไมดีก็ไมได ถาหากเราพิจารณาใหเปน
ธรรมไมลําเอียงไปทางฝายกิเลสก็ทราบไดชัดวา จิตใจเราไมดีเอง เราโงเอง ใจคะนอง
ไปรักสิ่งนั้น ไปชังสิง่ นี้ ไปเกลียดสิ่งนั้น ไปโกรธสิ่งนี้ ความรักความชัง ความเกลียด
ความโกรธ เปนเรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม เพราะฉะนั้น ปญญาจึงตอง
ใครครวญดวยดีเพื่อทราบความคิดปรุงตางๆ กระเพื่อมขึ้นจากตัวเอง โดยอาศัยสิ่งที่มา
สัมผัสนั้นเปนสาเหตุใหกระเพื่อมขึ้นมา เรียนธรรมะจําตองเรียนอยูที่ตรงนี้
จิตเมื่อมีความสงบยอมมีความสบาย
เพราะไมมีอะไรกวนใจเหมือนจิตที่หา
หลักเกณฑไมได จิตไมเคยสงบเลย คือจิตไมมีหลัก ยอมจะถูกสิ่งกอกวนราวีอยูไม
หยุดและยอมกอกวนตนเองอยูเสมอ เมื่อถูกกอกวนใหขุนมัวอยูเสมอ ใจก็หาความ
สงบสุขไมได ปลงที่ไหนก็ปลงไมลง
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ถาจิตปลงตัวเองไมไดแลว ไมมีที่ไหนเปนที่ควรปลง จะปลงที่ตนไม ภูเขา ดิน
ฟาอากาศ ในน้ํา บนบกก็ปลงไมลง ถาไมปลงที่ตนเหตุซึ่งมันเกิดขึ้น คือ ใจอันเปนตัว
มหาเหตุ
มันเกิดที่ตรงไหนใหพิจารณาลงที่ตรงนั้น มันวาวุนขุนมัวที่ตรงไหนใหสนใจดู
และพิจารณาที่ตรงนั้น คําวาตรงนั้นก็คือใจเรานั่นเอง ตองหาสารสมมาแกวงลงไป คํา
วาสารสมก็หมายถึง การบริกรรมภาวนา ในขั้นริเริ่มเปนอยางนั้น เชน กําหนดอานา
ปานสติหรือกําหนดพุทโธเปนตน ตามแตอัธยาศัยชอบ
นําธรรมบทนั้นมาเปนคํา
บริกรรม
จิตในขณะที่บริกรรมอยูดวยความไมพลั้งเผลอ ยอมเปนเหมือนกับ
กลั่นกรองอารมณใหเขาสูจ ุดเดียวใหแนวแนลงไป เชนเดียวกับสารสมที่แกวงลงไปใน
น้ํา ตะกอนก็ตองนอนกนลงไป น้ําก็ใสสะอาด แนะ เบื้องตนตองทําอยางนี้กอน
พอใจมีความสงบอารมณก็ไมกวน ถาเปนตะกอนก็ลงนอนกนโอง ขั้นเริ่มแรก
ตองทําอยางนั้น เพียงเทานี้ก็สบาย แตยังไมคอยเกิดความฉลาดหรือเกิดความแยบคาย
ในแงตางๆ เพราะจิตเปนเพียงความสงบ เมื่อไดความสงบก็เทากับเราไดความสบาย
เพราะความสงบเปนบาทฐานใหเกิดความสุขความสบาย เรียกวามีที่พักของจิต มีหลักมี
เกณฑพอปลงจิตปลงใจลงได นั่งอยูก็สบาย นอนอยูก็สบาย เพียงขั้นสงบเทานี้ก็สบาย
เห็นผลประจักษใจ
เวลาเจอความสบายจะไมเจอที่ไหน จะเจอทีจ่ ิต เพราะจิตเปนตัวยุงเปนตัวไม
สบาย เมื่อไดอบรมตนในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมแลว ก็ปรากฏเปนจิตสงบเปน
จิตสบายขึ้นมาใหเห็นอยางเดนชัดภายในใจ ในอิริยาบถตางๆ เปนไปดวยความ
สะดวกสบาย อยูที่ไหนก็พออยูคนเราเมื่อจิตมีความสบายเสียอยางเดียว เรื่องอดเรือ่ ง
อิ่ม ขาดตกบกพรอง มัง่ มีศรีสุขอะไรนั้นมันเปนสิ่งภายนอก ไมใชของจําเปนยิ่งกวาจิต
ไดหลักยึดไดธรรมเปนที่อาศัย ไมระเหเรรอนเหมือนแตกอน
สิ่งของปจจัยเครื่องอาศัยภายนอกก็ไมเปนภัย เพราะตัวเองฉลาด มีความ
รอบคอบตอสิ่งตางๆ ซึ่งมาเกี่ยวของกับตน ทานใหชื่อวาสมาธิ ความสงบ เปนผล
เกิดขึ้นจากการอบรมดวยอารมณของสมถะ คือ บทบริกรรมภาวนา
อารมณแหงธรรม คือ ความคิดความปรุงในคําบริกรรมนี้ แมจะเปนความปรุง
เหมือนกันกับความคิดปรุงตางๆ ที่เกิดขึน้ เพราะกิเลสผลักดันใหคิดใหปรุง แต
ความคิดปรุงประเภทนีเ้ ปนความคิดปรุงในแงธรรมเพื่อความสงบ ผิดกับความคิดปรุง
ธรรมดาของกิเลสพาใหปรุงอยูมาก กิเลสพาใหคิดปรุงนั้น เหมือนเราเอามือหรือเอาไม
ลงกวนน้ําที่มีตะกอนอยูแลว แทนที่มันจะใสแตกลับขุนมากขึ้นฉะนั้น แตถาเอาสารสม
ลงกวนนั้นผิดกัน น้ํากลับใสขึ้นมา
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นี่การนําอารมณเขามากวนใจ แทนที่ใจจะสงบ แตกลับไมสงบและกลับแสดงผล
ขึ้นมาใหเปนความทุกขรอนเสียอีก ถาเอาพุทโธเปนตน เขาไปบริกรรมหรือแกวงลงใน
จิต โดยบริกรรมพุทโธๆ แมจะเปนความคิดปรุงเหมือนกันก็ตาม แตคําวาบริกรรมนี้ซึ่ง
เปรียบเหมือนสารสม จึงทําใหใจสงบเย็นลงไป
ทานผูสั่งสอนทานมีเหตุมีผล เพราะทานไดดําเนินมากอนพวกเรา และรูม ากอน
แลวจึงไดนํามาสอนพวกเรา จึงไมใชเปนทางที่ผดิ ความคิดปรุงเชนนี้เรียกวาเปนฝาย
มรรค เปนฝายระงับดับทุกขทั้งหลาย ความคิดปรุงตามธรรมดาของสามัญชนเราซึ่งไม
มีขออรรถขอธรรมเขาไปเกี่ยวของดวยนั้น เปนความคิดปรุงทีเ่ ปนสมุทัยอันเปนแดน
ผลิตทุกขขึ้นมาเรื่อยๆ จนเปนผลเดือดรอน
ในขั้นแรกก็ใหไดทรงสมาธิสมบัติภายในใจ อยาใหใจวางเปลาจากสมบัติอันมี
คาตามลําดับ ตอไปพิจารณาดานปญญา ฝกหัดคิดอานไตรตรอง อะไรเขามาสัมผัสก็
เทียบเคียงหาเหตุหาผล หาตนหาปลายของมัน ไมปลอยใหอารมณนั้นๆ มาควาเอา
ของดีไปกินเปลาดังที่เคยเปนอยูเสมอ อารมณนั้นมีอยูเกิดอยูเสมอ เดี๋ยวก็มีเรื่องหนึ่ง
ขึ้นมาสะดุดใจใหไดคิดเปนเงื่อนตอไปอีก และเขาใจในเงื่อนนั้นเขาใจในเงื่อนนี้ แลว
ปลอยไปๆ นี่เปนวาระทีจ่ ะตัดกิเลส สวนสมาธิเปนเพียงควบคุมกิเลสเขามาสูจุดรวม
คือใจ ปญญาเปนผูคลี่คลายขุดคนหากิเลส และตัดฟนหรือทําลายทีละชิ้นละอันโดย
ลําดับลําดา
นักปฏิบัติเราไมสามารถปฏิบัติเพื่อทรงมรรคผลนิพพานไดแลว ไมมีใครจะมี
โอกาสสามารถยิ่งกวาพระที่เปนเพศอิสระ อยากพูดเต็มปากอยางนี้ เพราะพวกเราเปน
นักปฏิบัติดวย เปนเพศนักบวชดวย ซึ่งเปนเพศที่ปลดเปลือ้ งภาระตางๆ ออกมาแลว
โลกเขารับรองชีวิตจิตใจความเปนอยูทุกดานทุกทาง ปจจัยสี่ก็เหลือเฟอครอบโลกธาตุ
แลว ความเปนอยูของเราสมบูรณแลว ถาเปนน้ําก็ทวมลิ้นทวมปากทวมทองแทบ
ตลอดเวลา เชน น้ําออย น้ําตาล น้ําสม น้ําหวาน น้ําโกโก กาแฟ สารพัดน้ํา
คําวาปจจัย ๔ ที่ไดมาจากประชาชนทําบุญใหทาน ดวยศรัทธาความเชื่อความ
เลื่อมใสในพระศาสนาเรือ่ ยมามิไดขาดนั้นคือ
จีวร เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ เชน ผาสังฆาฏิ สบง จีวร ผาอาบน้ํา ตลอดผา
เพื่อใชสอยตางๆ ที่จําเปน
บิณฑบาต คือ อาหารการบริโภคทุกประเภท เพื่อยังอัตภาพใหเปนไปในการ
ประพฤติพรหมจรรย
เสนาสนะ ที่อยูที่อาศัย เชน กุฏิ กระตอบ รานเล็กๆ พอไดอาศัยบังแดดกันฝน
และนั่งสมาธิภาวนาหรือพักผอนนอนหลับ
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คิลานเภสัช ยาแกโรคชนิดตางๆ ในเวลาเจ็บไขไดปวย
สิ่งเหลานี้มีสมบูรณไมขาดตกบกพรอง นอกจากผูรับทานจากศรัทธาทั้งหลายจะ
บกพรองในหนาที่ของตนเสียเอง จนกลายเปนนอนใจ ไมคิดอานขวนขวายเทานั้น
เพศนักบวชผูปฏิบัตินี้แลเปนเพศที่เหมาะสม หรือใกลชิดติดกับอรรถกับธรรม
กับมรรคผลนิพพานอยางยิ่ง
ถาทําใหเปนไปตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจา
เปนไปตามเจตนาดั้งเดิมที่บวชมาเพือ่ มรรคผลนิพพาน งานของพระทุกชิ้นทุกอันจะ
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น เพราะงานโดยตรงของพระเปนงานเพื่อถอดถอน
กิเลส เชน เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ตั้งสติมีความรูสึกตัว ระวังไมใหเผลอ ปญญามี
ความคิดอานไตรตรองอยูเสมอในสิ่งที่ควรละควรถอน สิ่งที่ควรบําเพ็ญ สิ่งที่ควรจะรู
แจงเห็นจริง พยายามทํา พยายามพิจารณาดวยปญญาอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง
นอน เวนแตหลับเทานั้น เปนผูทํางานเพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข ดวยอํานาจของ
ความเพียรมีสติปญญาเปนเพื่อนสองอยูโดยสม่ําเสมอ
กิเลสจะมาจากที่ไหน
จะยกกองพันกองพลมาจากที่ไหนก็ยกมาเถอะ มัน
พังทลายทั้งนั้นแหละ แตกิเลสมีอยูที่ใจ เหตุทกี่ ิเลสมีมากจนใหเกิดทุกขเปนไฟทั้งกอง
ภายในใจก็เพราะความไมรูทันมัน ความไมเขาใจวิธีการแก การถอดถอนมัน และความ
เกียจครานออนแอ ความสะเพรามักงายแบบสุกเอาเผากิน อยูไปวันๆ ซึ่งมีแตเรื่องสัง่
สมขึ้นมาโดยถายเดียว กิเลสจะหาทางออกทางสิ้นไปชองไหนไดเมื่อมีแตเปดประตู
คือทวารทั้งหกรับมันเขามาอยูตลอดเวลาดังที่เปนอยูนี้
ไมยอมปดและขับไสไลมัน
ออกไปบาง
หลักธรรมทานสอนไวทุกแงทุกมุมไมมีทางตองติ ฉะนั้นเราควรทําหนาที่ใหเต็ม
ภูมิ อยาใหเสียเวล่ําเวลาในความเปนนักบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม อยูที่ไหนใหถือ
วางานเปนของสําคัญประจําใจ อยาเห็นงานใดมีความสําคัญยิ่งกวางานถอดถอนตนให
พนจากทุกข ผูนี้แหละผูที่ใกลชิดตอมรรคผลนิพพาน ใกลตอความสําเร็จ สุดทายก็ผาน
ไปไดอยางหายหวง
สิ่งที่ปดบังลีล้ ับไมใหรูใหเห็นก็ไมใชสิ่งใดที่ไหน ไดเคยพูดอยูเสมอ มีแตกิเลส
ทั้งนั้นที่ปดบังไว ไมใชกาล ไมใชสถานที่ ไมใชเวล่ําเวลา ไมใชบุคคล ไมใชสิ่งใดมาปด
กั้นจิตใจไมใหบรรลุมรรคผลนิพพาน มีกิเลสอยางเดียวเทานัน้ จะมีกี่แขนงก็รวมชื่อวา
กิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาอะไร มันเปนเรื่องของกิเลส
แตกแขนงออกไป
เหมือนกับตนไมที่แตกกิ่งแตกกานแตกแขนงออกไป ออกจากไมตนเดียวนั่น
แหละกิเลสก็ออกจากใจดวงเดียว รากฐานของกิเลสแททานเรียกวา อวิชชา มันตั้งราก
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ตั้งฐานอยูภายในใจนั่นแล และครอบงําจิตใจไว แลวก็แตกแขนงออกไปเปนกิ่งเปนกาน
สาขาดอกใบไมมีประมาณ ดังธรรมทานวา กิเลสพันหาตัณหารอยแปดอะไรเหลานี้ มัน
เปนกิ่งกานสาขาของกิเลสอวิชชานั่นแล
เพราะฉะนั้น การพิจารณาจึงตองพิจารณาตามกระแสของจิตที่เกี่ยวพันกันกับ
กิเลส ซึ่งทําใหลุมหลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส เครื่องสัมผัสตางๆ พิจารณา
คลี่คลายโดยทางปญญาจะถอดถอนได กิเลสผูกมัดจิตใจ กิเลสทําใหมดื กิเลสทําใหโง
ตัวกิเลสเองมันไมไดโง มันฉลาด แตเวลามันมาครอบครองใจเรา เราก็เปนคนโงไมทัน
กลมายาของมัน เพราะฉะนั้น จึงตองอาศัยหลักธรรมมีสติปญญาเปนตน ซึ่งเปน
เครื่องมือที่กเิ ลสกลัว นํามาขับไลปราบปราม
นักบวชตองเปนผูมีความอดทน ตามหลักของนักบวชเปนอยางนั้น มีความ
ขยันหมั่นเพียรก็คือนักบวช ชอบคิดอานไตรตรองก็คือนักบวช ความไมลืมเนื้อลืมตัวก็
คือนักบวช ความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ชอบธรรมทั้งหลายก็คือนักบวช นักบวชตองเอา
จริงเอาจังทุกงาน ไมวางานภายนอกงานภายใน มีสติคอยกํากับรักษาใจเปนประจํา มี
ปญญาคอยพิจารณาไตรตรองเลือกเฟน สอดสองดูวาอันใดผิดอันใดถูก ปญญาแนบนํา
อยูเสมอ
ทุกขก็ทน คําวาทุกขมันไมใชทุกขเพราะความเพียรเทานั้น มันทุกขเพราะการฝน
กับกิเลสเปนสําคัญ ความขี้เกียจก็คอื เรื่องของกิเลส ความออนแอคือเรื่องของกิเลส
เราฝนความออนแอ
เราฝนความเกียจครานซึง่ เปนเรื่องของกิเลสดวยความ
ขยันหมั่นเพียร ดวยความเอาจริงเอาจังจึงเปนทุกข ความเปนทุกขที่ปรากฏอยูนี้ไมใช
เปนทุกขเพราะอะไร เปนทุกขเพราะความตอสูกับกิเลส ถาเรายังเห็นวาความตอสูกับ
กิเลสเปนเรือ่ งความทุกขแลว ก็ไมมีทางตอสูกับกิเลสได และไมมีวันชนะกิเลสไปไดเลย
แมตัวเดียว
เราตองหาวิธีแกไขไมนอนใจ ตราบใดที่กิเลสยังมีอยูภายในใจ การทําความ
เพียรตองทําอยางเขมแข็งอยูตราบนั้นถอยไมได
ถาไมอยากใหกิเลสบดขยี้แหลก
เหลวนะ การนั่งนานเกิดความเจ็บปวด นั่นมันเปนธรรมดา เดินนานก็เหนื่อย เรา
เปลี่ยนไดพลิกได แตสําคัญที่ความทุกขเพราะการตอสูกับกิเลสนี้มันไมมีเวล่ําเวลา ถา
เราไมตอสูมัน มันยิ่งเอาเราหนัก การตอสูมันก็เพื่อชัยชนะ จึงไมถือวาเปนความลําบาก
ลําบนเพราะเราตองการอยูเหนือกิเลส เราตองการชนะกิเลส เรากลัวกิเลสเราจะเอา
อะไรไปสูกับมัน
เหมือนนักมวยเขาขึ้นชกกันบนเวที ถากลัวกันอยูแลวก็ไมไดตอยกัน เพราะตาง
คนก็ตางหวังเอาชนะกันนั้นเอง หวังชนะทุกคน มันพลีชีพดวยกันในขณะนั้น จะไปขี้
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เกียจออนแอในขณะชกกันอยูบนเวทีไดหรือ ขาดกําลังใจนิดหนึ่งก็ตองแพ เผลอนิด
เดียวก็ตองแพถูกหามลงเปลวาไง ดีแลวหรืออยางนั้นนะ
เราเปนนักรบก็ตองใหเปนอยางนั้น ใหเปนเหมือนนักมวยขึ้นตอยกันบนเวที
จิตใจอยูกับความชนะทั้งนั้น กําลังใจเปนรากฐานแหงความชนะก็มีประจําใจ การตั้ง
ความชนะกิเลสไวเปนรากฐานสําคัญ แลวกาวเดินเขาไป ทุกขก็ยอมรับวาทุกขเพราะ
ตอสูกัน เราเขาสงครามระหวางกิเลสกับจิต ในธรรมทานกลาวไว โย สหสฺสํ สหสฺเสน
สงฺคาเม มานุเส ชิเน,เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ,ส เว สงฺคามชุตฺตโม. การชนะสงครามที่
คูณดวยลาน ก็หาไดเปนความชนะอันประเสริฐไม เพราะการชนะเหลานั้นเปนเครื่องกอ
เวร ผูแพกเ็ ปนทุกข ผูชนะก็ตองไดระมัดระวังตัว และเปนตนเหตุแหงความกอเวร
ผูกพันกันไปเรื่อยๆ ไมมสี ิ้นสุด
แตผูชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวนั่นแล เปนผูประเสริฐสุดยิ่งกวา
การชนะในสงครามที่คูณดวยลานนั้นเปนไหนๆ ความชนะเหลานั้นสูความชนะกิเลส
ของตนไมได นี่เปนพุทธภาษิต
พวกเราอยูๆ ก็จะใหเกิดความชนะขึ้นมาโดยไมมกี ารตอสู อยาหาญคิด กระรอก
กระแตที่มันเคยกัดกัน ตอสูกันเพื่อเอาชนะกันจะหัวเราะเอา แหละวา โอโฮ พระวัดปา
บานตาดนี่โงชะมัดเชียว พากันวาดมโนภาพนั่งเอาชนะ นอนเอาชนะ สัปหงกงกงัน
เอาชนะโดยไมคิดหาทางตอสูบางเลย พระเหลาที่นอนชนะ กินชนะนี่มาจากที่ไหนกัน
บางวะ ดูวามาจากหลายจังหวัด หลายภาค หลายประเทศดวยนี่ เวลาพากันมาอยูวัด
ปาบานตาดแลว สอบไลไดระดับปริญญาเอกมีนัยนตาขางเดียวกันหมด พวกเรามองไป
ไหนเห็นแตพระปริญญาเอกแบบนี้เต็มวัด ถามองคไหนตอบเปนเสียงเดียวกันอยาง
คลองปากวา พวกขา(พระ)มันพวกนอนกิน กิเลสแตกกระเจิงโดยไมตองทําความเพียร
หรือตอสูใหลําบากเหมือนพวกแกหรอก
นี่ถาไมอยากใหกระรอกกระแตแตกหนีจากวัดกันหมดละก็ ตองเปนนักตอสู
ตองมีสติปญญา ไมฉลาดไมได มีสกั แตวาตนทําความเพียร เดินจงกรมไปเรื่อยๆ
เฉยๆ โดยไมมีสติสตัง ก็ไมจัดวาเปนความเพียรเพราะโลกเขาเดินไดทงั้ นั้น แมแตเด็ก
ก็ยังเดินได เดินไมมีสติรักษาตน ไมมีความรูส ึกตัวในความเพียรของตัวไมจัดวาเปน
ความเพียร สติขาดระยะใดก็ชื่อวาความเพียรไดขาดระยะนั้น ถาลงวาสติไดขาดแลว
ความเพียรก็ขาดทันที สติเปนธรรมจําเปนทุกกาลสถานที่ ปลอยไมได
สติเปนของสําคัญ เปนพืน้ เราพูดอยางเต็มปาก เพราะเคยเห็นคุณคาของสติ
ตอนเริ่มฝกหัดมาอยางนั้นดวย ลมลุกคลุกคลานเราก็เคยเปนมาเสียจนพอตัว ไมกลัว
ใครจะมาแขง จนบางครั้งเกิดความนอยเนื้อต่ําใจตนเองวา ตนมีวาสนานอย เกิดมารก
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ศาสนา เพื่อนฝูงทั้งหลายทานมีความสงบเย็นใจ มีอรรถมีธรรมไดเลาถวายครูบา
อาจารยฟงใหทานไดแกไขเพิ่มเติมใหเปนขั้นเปนตอนไป แตเราไมเห็นมีอะไร มีแต
ความลมลุกคลุกคลาน มองดูทีไรมีแตจิตถูกกิเลสมันเผาอยูตลอด เกิดความนอยเนื้อ
ต่ําใจ บางทีแทบจะรองไหก็มี แตนี่เปนเพียงขณะใดขณะหนึ่ง ไมเปนตลอดไป
แตอีกขณะหนึ่งจิตก็พลิกกันปบวา
ครูบาอาจารยแตกอนทานก็เปนอยางนี้
เหมือนกัน ทานก็เปนคนๆ หนึ่ง ทานสอนเราเพื่อใหเปนคนอยางทาน เพื่อใหรูใหเห็น
อยางทาน ทําไมเวลานี้เราก็มุงหนาและตั้งหนาตั้งตามาประพฤติปฏิบัติธรรมกับทาน
ดวยความเต็มใจ ทําไมมาตําหนิติเตียนตนไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้ เกิดประโยชนอะไร
ขึ้นมาบาง เรามาเพื่อความรูเห็นอรรถธรรม ตลอดถึงมรรคผลนิพพาน ทําไมทําไมไดรู
ไมไดเมื่อเรามีความเพียรอยู เอาซิเปนอะไรเปนกัน คิดยุงใหเสียเวลาทําไม จิตก็เกิด
ความหาวหาญขึ้นมาและตะเกียกตะกายตอไป
จิตเมื่อไดรับการอบรมการฝก การปลุกปลอบดวยอุบายตางๆ อันเปนการชวย
จิตอยูตลอดเวลา จิตยอมมีความเพียร มีกําลังใจและมีความสะดวกราบรื่นสงบเย็นลง
ได นี่แหละหลักการประพฤติปฏิบัติตอจิตใจที่มกี ิเลสครองอํานาจ ยอมลําบากทรมาน
พอๆ กันนักปฏิบัติเรา
เราพรอมทุกอยางแลวเวลานี้ วางที่สุดไมมีใครวางเกินพระสําหรับเมืองไทยเราผู
นับถือพุทธศาสนา ถือพระเปนสิรมิ งคลตอจิตใจ เขาเคารพเลื่อมใส การทําบุญใหทาน
เทาไรไมอัดไมอั้น ไมเสียดาย อยากไดบุญกับพระผูต ั้งใจฆากิเลสตัวมหาโจรตัวมหา
พินาศ ทําโลกใหพินาศก็คือกิเลสที่เขาสิงจิตหรือหนุนจิตใหเปนไป เมื่อทานผูใดเปนผู
ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ เพื่อกําจัดสิ่งเหลานี้ใหหมดไปจากใจแลว ธรรมสมบัติเริม่
ปรากฏขึ้นมา ตั้งแตสมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ จนกระทั่งวิมุตติสมบัติ ทานผูนั้นยอม
เปนที่พงึ ใจทั้งตนทั้งผูสนับสนุน
เพราะฉะนั้นเวลานี้เราไมมีอะไรบกพรอง อาหารการบริโภคก็ดูเอา อยากไดนอย
เทาไรก็ยิ่งมีมามาก วันหนึ่งๆ ถายบาตรไมทราบกี่ครั้งกี่หน นี่คือน้ําใจของประชาชนที่
มีความยินดีตอผูตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิกําจัดกิเลส เขาอยากไดบุญดวย เขาทําอยางเรา
ไมไดเขาก็อยากไดบุญ ใหเทาไรไมเสียดาย ใหมากใหนอยเทาไรเปนที่พอใจ มีความ
ยิ้มแยมแจมใส ตื้นตันใจ พอใจ อิ่มเอิบ ขาวยังไมตกถึงทองก็ไมหิวเพราะอิ่มทานการ
บริจาคดวยความพอใจ
เราผูตั้งหนารบก็เอาใหจริงใหจงั เปนเจตนาคนละอยาง เขามีเจตนาอยางนั้นกับ
เรา เรามีเจตนาอยางนี้กับตน เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะใหหมดไปๆ อยาคุนกับความ
ทุกข ไมใชเปนของนาคุน ไมใชเปนของนาชิน เหมือนดอกไฟกระเด็นมาถูกเรา เราชิน
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ไหม กระเด็นมาถูกนอยก็เจ็บรอนนอยทุกขนอย ถูกมากก็รอนมาก ทุกขที่เกิดขึ้นมาจาก
ไฟคือกิเลสที่ทําใหเรารอนก็เหมือนกัน ไมวาประเภทใดเกิดขึ้นมา มันเปนธรรมชาติที่
รอนที่ทําใหเกิดความทุกขทั้งนั้น แลวเราจะมีความเคยชินกับมันไดอยางไร สิ่งทีเ่ คยชิน
ไมไดก็คือทุกข แสดงขึน้ เมื่อไรก็ตองเดือดรอนเมื่อนั้น เราจึงไมควรนอนใจกับมัน ให
เรงความพากเพียรเขาไปอยาทอถอย การเรงความเพียรทุกประโยคก็คือการกาวหนี
ทุกข การวิ่งหนีทุกข จะเปนสิ่งที่ขี้เกียจไดอยางไร
สติเปนของสําคัญ ปญญาเปนของสําคัญ นี้เปนหลักสําคัญมากในการประกอบ
ความเพียร อยาปลอย นี่สอนเสมอ สอนหมูเพื่อนเรื่องสติเรือ่ งปญญา เพราะไมเห็นอัน
ใดที่เดนมากในการแกกิเลสอาสวะทุกประเภท จนกระทัง่ หมดความสงสัยภายในใจที่
นอกเหนือไปจากสติปญญา โดยมีความเพียรเปนเครื่องสนับสนุนนี้เลย เราเคยเห็น
คุณคาของสติปญญามาอยางนี้ เราจึงพูดเต็มปาก สติไมมี สติลมลุกคลุกคลานก็เคย
เปนมาแลวอยางที่เลาใหฟง ปญญาไมมี ไมทราบจะคิดอะไรใหเปนอรรถเปนธรรมให
เปนสติปญญา ทานพูดวาปญญาๆ ก็ไมรู นี่ก็เคยเปนมาพอแลว เวลาพิจารณาจิต
อบรมจิตหลายครั้งหลายหนอยางเอาจริงเอาจัง
ก็ไมทนตอความเอาจริงเอาจังดวย
ความมีสติจดจอ ใจสงบลงจนได เมือ่ สงบลงไดแลวก็ปรากฏเปนความสุข ความแปลก
ประหลาด ยิ่งกวานั้นก็เปนความอัศจรรยตามขั้นของจิต
ความเพียรเริ่มละที่นี่ เพราะเห็นผล เมื่อเห็นผลของงานแลวความเพียรหาก
เปนมาเอง เอา ทีนี้พิจารณาแยกแยะทางดานปญญาอยางเอาจริงเอาจัง จดจอพิจารณา
หาอุบายพลิกแพลงตนเอง ไมคอยแตครูบาอาจารยบอกวิธีนั้นวิธีนี้ นั่นไมใชเปนเรื่อง
ของตนผลิตขึ้นมาเอง ไมดีไมเหมาะ ปญญาทีเ่ กิดขึ้นจากความคิดความเห็นของตัวเอง
เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นกินไมหมด ยิ่งแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ คิดเทาไรพิจารณาเทาไรยิ่ง
แตกแขนงออกไปไมมีสิ้นสุด จนกระทัง่ กระจายไปรอบตัวรอบจักรวาล นั่งอยูที่ไหนมี
แตสติกับปญญาทําหนาที่คุยเขี่ยขุดคนปราบปรามกิเลส
ถากิเลสเปนดานวัตถุ ลงสติปญญานี้ไดออกกาวเดินแลวดวยความสงาผาเผย
องอาจกลาหาญ มีความเฉลียวฉลาดรอบตัว เราเดินไปตามทางก็ดี หรือในทางจงกรมก็
ดี ก็เหมือนวาเราฆากิเลสเผากิเลสอยูตลอดเวลา ฆากิเลสตายระเนระนาด ทั้งการเดิน
การนั่งมีแตการฆากิเลส นั่งก็ฆากิเลส ยืนก็ฆากิเลส ยืนที่ไหนฆาแตกิเลส ดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียรทั้งนั้น หากกิเลสเปนวัตถุแลวซากศพของกิเลสเกลื่อนไปหมด แต
กอนลวนกิเลสมันสั่งสมตัวมันไวกัปกี่กัลป ทําลายจิตใจ ทีนี้ถูกสติปญญาฟาดฟนหั่น
แหลกกันลงไป ตายระเนระนาด ไปที่ไหนมีแตเรื่องกิเลสตาย นี่สติปญญาขั้นนี้เปน
อยางนี้
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ตองใหรูจักการรูจ ักงาน รูจักวิธีรบ วิธีรับ วิธีตอสู วิธีหลบหลีก จึงเรียกวาปญญา
อันคมกลา ถามีแตกิเลสคมกลา ไอเราก็มืดดํากําตาหรือมืดแปดทิศแปดดาน ถาปญญา
ไดสวางจาขึน้ มาภายในใจแลวจะรอบตัว กิเลสมาแงไหน คิดขึ้นมาเรื่องใด อะไรมา
สัมผัสสติปญญาทันทั้งนั้น นอกจากทันกับอารมณที่เขามาเกี่ยวของกันแลว ยังตาม
วินิจฉัยกันจนเปนที่เขาใจ ปลอยวางๆ ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติขึ้นมา
ที่นี่เอาละ เรื่องความขี้เกียจเรื่องความกลัวทุกขนั้นหายหนาไปหมดเลย ไมมีคํา
วากลัวทุกข ไมมีคําวากลัวตาย มีแตจะเอาใหรู เปนก็ใหรูตายก็ใหรู หรือวาเปนก็ใหพน
ตายก็ใหพนจากทุกข พนจากกิเลสไปโดยถายเดียว เปนสิ่งที่ตองการ คําวาแพนี้ใหตาย
เสียดีกวา อยาใหแพแบบหมอบราบทั้งๆ ทีม่ ีชีวติ อยูนี้เลย เปนไปไมได ถาแพก็ใหแพ
แบบตายเลย เปนมวยบนเวทีก็ใหถูกน็อกลมลงไป ตายเลย อยางนี้จึงวาแพ อยูๆ ก็ไป
ยกมือไหวเขา วายอมแพไมได
จิตขั้นนี้สติปญญาขั้นนี้ เชื่อตัวเองขนาดนั้นแล ใหทานทั้งหลายพิจารณาเอาเอง
เมื่อถึงขั้นเชือ่ ตัวเองเชื่ออยางนั้น คือ เชื่อกําลังความสามารถของสติปญญา อยากพบ
เห็นขาศึกคือกิเลสเทานั้น กิเลสตัวไหนที่มาขวางใจ อยูตรงไหนบาง มันพิจารณา
ซอกแซกซิกแซ็ก คุยเขี่ยขุดคนหาจนแหลก เพราะเมื่อสติปญ
 ญามีกําลังกลาขึ้นมาแลว
ขาศึกมันหลบตัวมันซอนตัว จึงตองขุดคนคุยเขี่ย พอเจอกันก็ฟาดกันละที่นี่ เรียกวา
ไดงานหรือเจอขาศึกแลว ฟาดลงไป พอเหตุผลพรอมแลวกิเลสขาดสะบั้นลงไปเห็นชัด
นี่ตัวนี้ขาดลงไปแลว ทีนี้คุยเขี่ยหาอีก หางาน พอเจอเขาก็ไดงานและตอสูขาดลอยไป
อยางนี้เรื่อยๆ จิตก็เพลินในความเพียร
ใจยิ่งเดนขึ้นๆ เห็นชัดเจนโดยลําดับลําดา กิเลสมีมากมีนอยเห็นชัดวาเปนภัย
ตอจิตอยางยิ่ง เมื่อเปนเชนนั้นจะนอนใจไดอยางไร เอาดําเนินไปซิ เมื่อความเพียรมี
อยูไมหยุดไมถอย จะไมพนจากคําที่กลาวนี้ไปไดเลย เพราะธรรมะของพระพุทธเจาที่
ทรงแสดงไวในทางความเพียรนี้ ตองเปนไปอยางนี้จริงๆ ไมสงสัย เอาใหจริง
ทําอะไรอยาทําแบบจับๆ จดๆ อยาหัดนิสัยจับๆ จดๆ ใหมีความจดจอ ใหมี
ความจริงใจกับสิ่งนั้นจริงๆ ทําอะไรก็เพื่อผลประโยชน อยาสักแตวาทําผานมือๆ ไป
เปนนิสัยจับจดใชไมได เวลาจะทําความพากเพียรถอดถอนกิเลสก็จะทําแบบจับๆ จดๆ
ปลอยๆ วางๆ เปนคนหลักลอย เลยไมมีอะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัวไดเลย มีแต
ความเหลาะแหละเต็มตัว นั้นหรือเปนตัว เปนตัวไมได เชือ่ ตัวเองไมได
เอาใหเชื่อตัวเองไดซิ พระพุทธเจาสอนใหเชื่อตัวเอง จาก อตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถ คือ ความหวังพึ่งตนเอง ดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรของตัวเอง พระองคมอบ
ไวแลวทุกอยาง เครื่องมือถูกตองหมดแลว เอา นํามาประกอบ นํามาฟาดฟนกิเลส
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กิเลสจะตายดวยสติปญญา กิเลสกลัวสติปญญา กิเลสประเภทใดก็ตามไมพนจาก
สติปญญานี้ไปได นี่กิเลสกลัวมาก และตายดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรนี้ดว ย
ไมไดตายดวยอยางอื่น สิ่งที่พอกพูนกิเลสอยาสนใจนํามาใช สิ่งใดที่กิเลสจะยุบยอบลง
ไป หรือจะสลายลงไปจากจิต ใหนําสิ่งนั้นมาใชเสมอ สติปญญาเอาใหดี
เราอยากเห็นหมูเพื่อน เราอยากไดยินหมูเพื่อนมีความพากเพียร วาไดรูอยาง
นั้นวาไดเห็นอยางนั้นมันมีกําลังใจ โอ การเทศนมานี้ไมเสียเวล่ําเวลา ไมเสียอรรถเสีย
ธรรมที่สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย ถอดจากหัวใจออกมาสอนทุกสิ่งทุกอยาง แลวได
ปรากฏผลออกมาเปนสักขีพยาน เหมือนพระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา อฺญาสิ วต
โภ โกณฺฑฺโญ,อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญติ พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ
นั่นแล
เหตุเบื้องตนก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรูเห็นธรรม บรรลุอริยธรรมขัน้ ตน
คือพระโสดาบัน แลวเปลงอุทานออกมาตอพระพักตรของพระพุทธเจา ดวยความถึงใจ
วา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึน้ แลวตองดับ
ทั้งนั้น ดวยความรูซึ้งถึงใจจริงๆ วาระสุดทายพระพุทธเจาทรงเปลงอุทานอนุโมทนา
ธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ, อฺญาสิ วต โภ
โกณฺฑฺโญติ.
พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ
อิติหิทํ
อายสฺมโต
โกณฺฑฺญสฺส, อฺญาโกณฺฑฺโญเตฺวว นามํ อโหสีติ. อันนี้จึงไดเปนมิตตกนามของ
พระอัญญาโกณฑัญญะตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
นี่คือพระอัญญาโกณฑัญญะ เปนผูที่รูเห็นธรรมคนแรก ที่เปนสักขีพยานของ
พระพุทธเจา ไมเสียพระทัย ไมเสียพระกําลัง ไมเสียเวลาทีท่ รงสั่งสอนเปนปฐมเทศนา
แกพระเบญจวัคคียทั้งหาครั้งแรกแหงความเริ่มเปนศาสดาของโลก
และทรงแสด
งอนัตตลักขณสูตรใหแกพระเบญจวัคคียทั้งหาฟง รูป อนิจฺจ,ํ เวทนา อนิจฺจา,สฺญา
อนิจฺจา,สงฺขารา อนิจฺจา, วิฺญาณํ อนิจจฺ ,ํ รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สฺญา
อนตฺตา, สงฺขารา อนตฺตา,วิฺญาณํ อนตฺตา. ฟงซิ เอาฟงใหซึ้งซิ มันอยูในตัวของเรา
นี้นะ รูป อนิจฺจํ มันแปรอยูตลอดเวลา อยาชินชากับคําวามันแปรอยูตลอดเวลา ใหซึ้ง
ดวยปญญา จะทราบวาสิ่งที่เราอาศัยอยูนี้แปรอยูตลอดเวลา เราอยูดวยความแปร
ความแปรปรวน อยูดวยความทุกขทรมาน อยูกับของหาหลักเกณฑอันแนนอนไมได อยู
กับความวางเปลาจากสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา
รูป อนตฺตา ถือเปนตัวเปนตนที่ไหน คือ ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ เราไปถือมาเปนตัว
เปนตนไดอยางไร ดินก็เปนดิน น้ําก็เปนน้ํา ก็ชัดๆ อยูแลว ลมก็เปนลม ไฟก็เปนไฟ
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ชัดๆ อยูแลว ไปถือวาเปนคนไดอยางไร ไปถือวาเปนเราไดอยางไร ดินน้าํ ลมไฟนะ ไม
ละอายเขาบางเหรอ ปญญาใหซึ้งลงไปตามนั้นซิ
สัญญา ความจําไดหมายรู จําอะไรก็ลืมๆ ไปหมด เมื่อตองการจําอีกก็ปรุง
ขึ้นมาอยูอยางนั้น
สังขาร ความปรุง ความคิด ไมวาคิดดีคิดชั่ว คิดเรื่องอดีตอนาคต คิดอะไรดับ
ทั้งนั้น เอาสาระแกนสารอะไรกับมัน อาการเหลานี้มันก็เหมือนพยับแดดนั่นเอง มองดู
ไกลๆ ก็เหมือนเปนเนือ้ เปนหนังเปนตนเปนตัว เวลาเขาไปใกลๆ แลวก็ไมเห็นมีอะไร
นี่พิจารณาคนเขาไปจริงๆ แลว
ในที่วาอัตภาพรางกายนี้มันไมมีอะไร เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทัง้ นั้น
มันมีเราอยูทตี่ รงไหนพอจะถือวาเปนเราเปนของเรา เราไมอายความจริงบางเหรอ เรา
ไมอายกิเลสบางเหรอ หรือเราก็เปนกิเลส เปนตัวเดียวกับกิเลส เปนตัวหลงถึงไมอาย
กัน นั่นก็ยิ่งเพิ่มความโงเขาไปอีกซิ เวลานี้เราไมตองการความโง ตองการพิจารณาเพือ่
ความฉลาด
เมื่อทานแสดงถึงอนัตตลักขณสูตรแกพระเบญจวัคคีย
วาระสุดทายก็ถึง
รูปสฺมึป นิพฺพินทฺ ติ ยอมเบื่อหนายในรูป เวทนายป นิพฺพินทฺ ติ ยอมเบื่อหนายใน
เวทนา สฺญายป นิพฺพินฺทติ ยอมเบื่อหนายในสัญญา สงฺขาเรสุป นิพพฺ ินฺทติ ยอมเบื่อ
หนายในสังขารทั้งหลาย คือ ความคิดปรุงตางๆ และทั้งสังขารอันหยาบคือรางกายนี้ก็
เปนกองรูปอยูแลว สงฺขาเรสุป นี้หมายถึง ความคิดปรุงลวนๆ นิพฺพินฺทติ ยอมเบื่อ
หนายในสังขารทั้งหลาย วิฺญาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ ยอมเบื่อหนายในวิญญาณ หมด
ขันธหาก็มีเทานั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพฺพนิ ฺทํ วิรชฺชติ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรู
แจงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี นี่อนัตตลักขณสูตรทานแสดงไวอยางนี้
แตสําหรับเราผูปฏิบัติ คิดวาสูตรนี้ทานผูจดจารึกจะตัดทอนออก ไมเต็มเม็ด
เต็มหนวย ถาเต็มเม็ดเต็มหนวยจะตองหยั่งเขาถึงจิต เพียงรูเทารูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ นี้เทานั้น จิตหลุดพนไปไดอยางไร เราปฏิบัติมันไมไดเปนอยางนั้นนี่
มันคานกันไดอยางจังๆ คือ คานกันดวยภาคปฏิบัติ ไมไดคานกันดวยความดนเดาแต
อยางใด
ทําไมถึงคานกันได
ก็ยกอาทิตตปริยายสูตรมาซิ
อันนั้นเรายอมรับรอย
เปอรเซ็นตหาที่คานไมได หมอบราบเลย อันนั้นทานแสดงถึง มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ
ยอมเบื่อหนายในจิต ธมฺเมสุป นิพฺพนิ ฺทติ ยอมเบื่อหนายในธรรมารมณทั้งหลาย พูด
ยนยอเอาใจความสําคัญมาเทียบกัน เมื่อเบื่อหนายในอารมณแลว สิ่งที่สัมผัสก็เบื่อ
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หนาย เวทนาที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสก็เบื่อหนาย เบื่อหนายไปหมด ไมมีอะไรเหลือ
ภายในนั้น
เขาถึงจิต….อาทิตตปริยายสูตร จกฺขุ โสต ฆาน ชิวฺหา กาย มโน เอา เราพูด
ยอๆ เบื่อหนายในตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้แลว เบื่อหนายในรูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ธรรมารมณ และเบื่อหนายในจิตอีก นี่ซิมันเขาถึงจิต เมื่อเบื่อหนายในจิตแลว
มันก็หมด คําวาเบื่อหนายในจิต คือ รูเห็นเหตุผลภายในจิต รูว าสิ่งที่แทรกอยูในจิตนั้น
มันเปนตัวภัย นั่น ถึงขั้นอวิชชาเต็มตัวทีเดียว ถายังไมเขาถึงจิตก็ยังไมเขาถึงอวิชชา
เมื่อพิจารณารูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส แลวยังพิจารณาตา หู จมูก ลิ้น
กาย แลวยังพิจารณาใจดวย อารมณที่เกิดจากใจ อะไรพาใหอารมณเกิดขึ้นมาในใจนั้น
ถาไมใชอวิชชา อะไรเปนผูพาปรุง เปนผูผลักดันออกมา เชื้อแหงความคิดปรุงทั้งหลาย
มันคืออะไร พิจารณาเขาไปตรงนั้น ทีนี้มันก็รูชัดเหมือนสภาวธรรมทั่วๆ ไป เหมือน
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวก็เหมือนตา หู จมูก ลิ้น กาย เวลาพิจารณาใจ
พิจารณาเหมือนกันนั้น รูก็รูเหมือนกันนั้น ปลอยก็ปลอยเสมอกันไปหมด
เมื่อถึงจิตแลวไมมีทางไป มนสฺมึป นิพฺพินทฺ ติ,ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ ตอจากนั้น
ก็ไป นิพพฺ นิ ฺทํ อันเดียวกัน อันนี้เรายอมรับในภาคปฏิบัติ เราปฏิบัติจริงนี่ มันเปน
อยางนั้นจริงๆ ในภาคปฏิบัติ สวนอนัตตลักขณสูตรนี้ พอไปถึงรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เบื่อหนายสิ่งเหลานี้แลว ยังไมถึงตัวจิตอวิชชาก็ผานไป นี่เราเขาใจวา
ทานตัดออก นี่เราไดพจิ ารณาแลว พิจารณารูป รูเทารูปปลอยรูป ภายในใจก็รูชัด ๆ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันรูเทาหมด ปลอยหมด แตมันยังไปติดอยูในใจ มัน
ไมพนนี่นะเวลาปฏิบัติ มันก็ไปถือใจอยูนั้นเสีย ถือใจก็คือ มานะ อวิชชา ซึ่งเปน
สังโยชนเบื้องบนนั่นแลจะเปนอะไรไป ถาไมเปนตัวใจลวนๆ กับอวิชชากลมกลืนกัน
อยางสนิทติดจมนะ เราพิจารณาอยางนั้น
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มันก็อยูที่ใจทัง้ หมดนี่ เมื่อเขาถึงใจแลวมันถึงไดรูตัว
มานะคือ ความถือใจมันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง ทานเรียกสังโยชนเบื้องบน คือ กิเลส
ประเภทละเอียดที่จิตยังติดของอยู ยังไมรอบตัว พูดงายๆ อวิชชาฟงดูซิ จะอยูที่ไหน
ถาไมอยูที่จิต ไมไดอยูทรี่ ูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นะ ไล รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันเปนอาการทั้งหานี้ ดวยสติปญญารอบไปหมด ปลอยไปหมดแลว
มันยังไมเห็นพนจากทุกขนี่ ไมเห็นพนจากกิเลสนี่นะ
พอไลเขาไปถึงจิต มันก็ไปโดนเอาตัว มานะ อุทธัจจะ อวิชชา จนได พอหมดอัน
นั้นแลว ไมตองบอก บอกทําไม นิพพานอยูที่ไหนไมตองบอก ไมตองถามใครดวยพน
หรือยังจิตทีน่ ี่ ไมถามใคร ถามทําไม สนฺทิฏฐิโก พระพุทธเจาไมไดทรงผูกขาด เมื่อ
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ปฏิบัติใหรูเห็นตามหลักนี้แลวมันก็รูชัดเจนขึ้นมาเอง แมพระองคประทับอยูขางหนาก็
ไมถาม ไมวาสาวกองคใดจะไมถามเลย เพราะความจริงเทากัน
นี่การปฏิบัติ อันไหนที่มันแยงกันเราก็บอกวาแยง ทางภาคปฏิบัติมันเปนอยาง
นั้นจริงๆ เชน อาทิตตปริยายสูตรนี้ไมมีทางแยงไดเลย เอานั้นมาเทียบกับอันนี้ถึงแยง
กัน ระหวางอาทิตตปริยายสูตรกับอนัตตลักขณสูตร แตเรายังถือวาทานแสดงเพียง
สรุปเอา ถาแสดงเต็มภูมิแลวจะตองถึงจิตอันเปนตัวการ ไมถึงจิตจะหลุดพนไปไมได
ขัดตอหลักความจริงของการปฏิบัติ ของปญญาทีจ่ ะเขาถึงกัน
นี่เขาถึงเพียงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปลอยนี้ไปแลว ก็ไปแบกทุกข
ไวที่ใจ แบกอวิชชาไวที่ใจ ก็เหมือนตัดตนไม ตัดกิ่งตัดกานตัดอะไรมันออก รากแกว
ไมถอนขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาอีกละซิ ถอนรากแกวพรวดขึ้นมาหมดแลว กิ่งกานไมตอง
ไปตัด มันก็แหลกหมด มันตายดวยกันหมดนั่นแหละ อวิชชาเปนตัวสําคัญมาก
เราเห็นอยางนั้นการปฏิบัติ จริงจังอยูภายในจิต รูชัด การปฏิบัติธรรมจึงไม
จําเปนตองใหถูกตามปริยัติเปรี๊ยะๆ ไปทีเดียว ตรงไหนแยกก็ใหทราบวาแยกดวย
ภาคปฏิบัติของตน ตรงไหนเขารวมกันก็ใหรูโดยภาคปฏิบัติของตัว ไมใหคาดไมใหเดา
ดัง สมาธิ ปญญา นี่ก็เหมือนกัน ของแตละรายๆ แตละนิสัย เอา สมาธิของเรา
เปนอยางไร ความสงบของเราเปนแบบไหน ใหรูภายในตัวเอง อยาเอาเรื่องของคนอื่น
มาคาดหมายเทียบเคียง มาเปนสมบัติของตน มันเปนสิ่งหยิบยืม มันไมใชของจริง ของ
จริงแลวเปนขึ้นมาอยางไร นั้นแลคือของเราแท ของเรามีความสงบแบบนี้ ปญญาของ
เราเดินแบบนี้ หนักในการพิจารณาทางนั้นๆ องคนั้นทานชอบอยางนั้น องคนี้ทานหนัก
ไปในทางนี้ เปนเรื่องของแตละทานๆ อยาเอามาคละเคลากัน ปฏิบัติใหจริงจังอยางนี้
โดยอยูในหลักสัจธรรมดวยกัน
มรรคผลนิพพานจะอยูทไี่ หนละที่นี่ เมื่อสติปญ
 ญาไดหยั่งเขาไปถึงจิตซึ่งเปนที่
รวมของอวิชชาตัวภพตัวชาติแลว และกระจายมันออก ทําลายมันไดโดยสิน้ เชิง ไมมีสงิ่
ใดเหลืออยูแลว อะไรจะมาเปนภพเปนชาติอีก มันไมมี แลวก็ไมมีอะไรจะเทียบดวย
ถาวาวางเสียหมดอยางนี้ คนก็จะคาดวาวาง…..อยางไหนไมรู ความจริงมันเปนอยูนี่
รูอยูชัดๆ เต็มหัวใจแตพูดไมออก ยกเอามาสมมุติ เพราะอันนั้นไมใชสมมุติ จะมาพูด
แบบสมมุติจะใหมันตรงแบบธรรมชาตินั้นมันตรงไมได เพราะอันนั้นเปนวิมุตติอันนี้
เปนสมมุติ เปนแตเพียงขอเทียบเคียงกันไปเทานั้น
จงพากันตั้งใจปฏิบัติอยาทอถอยอยาลดละ อยูที่ไหนอยาเผลอ อยาลืมเนื้อลืม
ตัวอยาหลงกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้ เปนของเกาแกเคยมีมาดั้งเดิม วัตถุอารมณตางๆ มีอยู
เต็มแผนดิน ไปที่ไหนก็มีแตอันนี้ ดินฟาอากาศ ตนไมภูเขา เราเห็นอยูแลวดวยตา
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ตั้งแตวันเกิดมา ตื่นเตนกับมันอะไรกัน ฟงแตวาโลกสมมุติเปนไร อะไรๆ ก็สมมุติ
สมมุติกันขึ้นมาๆ เมื่อสมมุติกันขึ้นมาแลวก็หลงกัน โลกทั้งโลกมีแตความหลงสมมุติ
กัน ไมมีใครรูสมมุติกันบางเลย ความหลงสมมุติ ความติดสมมุติ ก็คือ ความติดทุกข
ความจมอยูในทุกขนั่นแลจึงไมใชความฉลาด สมมุติก็ใหรูวาสมมุติ เมือ่ รูสมมุติรอบ
หมดแลวก็เปนวิมุตติขึ้นมาเอง ภายในใจดวงที่เคยหลงเคยติดนั่นแล เอาละ

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๕๕

๕๖

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

ธรรมทายาท
จิตธรรมดายังหาหลักหาเกณฑไมได ไมวาจิตของใครทั้งนั้น พอมีสิ่งถูไถลากไป
ลากมาในทางที่ไมดีก็กลิ้งไปตามอารมณนั้นไมหยุดหยอน จนหาหลักยึดพอจะประทัง
ความสงบสุขไวไมได ตามหลักธรรมทานวากิเลส เราจะเห็นไดจากเวลาเริ่มฝกหัด
อบรมเบื้องตน จิตมันลมลุกคลุกคลานไมยอมไปตามอรรถตามธรรมเลยเพราะกิเลส
มันรุนแรง ผมจําไมลมื เลยตั้งแตออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งปจจุบัน เพราะมันเปน
เรื่องสัจธรรมฝงอยูในจิตจะลืมไดอยางไร
ตอนปฏิบัติทีแรกก็เอาจริงเอาจัง และนิสัยเรามันจริงดวยไมใชเลนๆ หยอกๆ
ถาปกลงตรงไหนแลวตองเปนอยางนั้น ทีนี้พอออกปฏิบัติแลวมีหนังสือปาฏิโมกขพก
อยูเลมเดียวเทานั้นติดยามไป คราวนี้จะเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มเหตุเต็มผล เอา
เปนเอาตายเขาวาเลย อยางอื่นไมหวังทั้งหมด หวังความพนทุกขอยางเดียวเทานั้น จะ
ใหพนทุกขในชาตินี้แนนอน ขอแตทานผูหนึ่งผูใดไดชี้แจงใหเราทราบเรื่องมรรคผล
นิพพานวามีอยูจริงเทานั้น เราจะมอบกายถวายชีวิตตอผูนั้น และมอบกายถวายชีวิตตอ
อรรถตอธรรมดวยขอปฏิบัติอยางไมใหมีอะไรเหลือหลอเลย ตายก็ตายไปกับขอปฏิบัติ
ไมไดตายดวยความถอยหลัง นั่น จิตมันปกลงเหมือนหินหัก
ออกมาทีแรกก็มาจําพรรษาโคราช อําเภอจักราช เพราะตามทานอาจารยมั่นไม
ทัน ก็เรงความเพียรตัง้ แตมาถึงทีแรก ไมนานจิตก็ไดความสงบ เพราะทําทั้งวันทั้งคืน
ไมยอมทํางานอะไรทั้งนัน้ นอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอยางเดียว ตามประสา
ของคนลมลุกคลุกคลานนั่นแหละ จิตมันก็สงบได ก็เรงใหญเลย แตก็ดังที่เคยเลาใหฟง
แลว มันก็มาเสื่อมตอนทํากลด ตอนนั้นสมาธิไมใชเลนเหมือนกันนะ แนนปงเลยเทียว
แนใจวามรรคผลนิพพานมีแลวเพราะจิตมันแนนปง ไมสะทกสะทานกับอะไร แมขนาด
นั้นก็ยังเสื่อมไดแคทํากลดหลังเดียวเทานั้น
พอไปถึงทานอาจารยมั่น ทานชี้แจงแสดงอรรถธรรมใหฟงเหมือนกับวาถอด
ออกมาจากจิตใจ ไมไดมีคําวา เห็นจะๆ เพราะถอดออกมาจากใจทานแทๆ ที่ทา นรู
ทานเห็นทานปฏิบัติมาอยางไร เหมือนอยางวา นี่นาๆ อยูอยางนั้น เห็นหรือไมเห็น รู
หรือไมรู นี่นามรรคผลนิพพานอยูที่ไหน อยูที่นี่ๆ จิตมันก็ฝง ลึก ฝงจริงๆ จากนั้นมาก็
ตั้งสัจจอธิษฐาน หากวาทานยังมีชีวิตอยูตราบใดแลวเราจะไมหนีจากทาน จนกระทั่งวัน
ทานลวงไปหรือเราลวงไป แตการไปเที่ยวเพื่อประกอบความพากเพียรตามกาลเวลา
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นั้น ขอไปตามธรรมดา แตถือทานเปนหลัก เหมือนกับวาบานเรือนอยูกับทาน ไปที่ไหน
ตองกลับมาหาทาน เรงความเพียรจนเต็มเหนี่ยว
ความฝนเราก็ไมลืม ความฝนนี้ก็เคยเลาใหหมูเพื่อนฟงแลว แตก็รูสึกวามัน
ดูดดื่มพอใหพูดไดอีกเหมือนกัน ไปอยูกับทาน พอตั้งสัจจอธิษฐานแลวดวยความลงใจ
ของเรา เชื่อตอทานเต็มเม็ดเต็มหนวยหาที่แยงไมได ไมวาทานจะแสดงออกมาภายนอก
ภายในตรงกับหลักธรรมวินัยเปงๆ ไมมีออมคอม จึงไดปลงใจอธิษฐานวาจะอยูกับทาน
หากวาทานยังมีชีวิตอยูจนกระทั่งปานนี้ผมก็ยังไมหนี ผมตองอยูกับทาน แตการไป
เที่ยวที่นั่นทีน่ ี่ก็เปนธรรมดาดังที่คดิ ไว
ไปอยูกับทานไดประมาณสัก ๔-๕ คืนเทานั้นกระมัง ความฝนนี้ก็เปนความฝน
เรื่องอัศจรรยเหมือนกัน ฝนวาไดสะพายบาตร แบกกลด ครองผาดวยดีไปตามทางอัน
รกชัฏ สองฟากทางแยกไปไหนไมไดมีแตขวากแตหนามเต็มไปหมด นอกจากจะ
พยายามไปตามทางที่เปนเพียงดานๆ ไปอยางนั้นแหละ รกรุงรัง หากพอรูเงื่อนพอเปน
แถวทางไป พอไปถึงที่แหงหนึ่งก็มีกอไผหนาๆ ลมทับขวางทางไว หาทางไปไมได จะ
ไปทางไหนก็ไปไมได มองดูสองฟากทางก็ไมมีทางไป เอ นี่เราจะไปยังไงนา เสาะที่นั่น
เสาะที่นี่ไปก็เลยเห็นชอง ชองทีท่ างเดินไปตรงนั้นแหละ เปนชองนิดหนอยพอที่จะ
บึกบึนไปใหหลวมตัวกับบาตรลูกหนึ่ง พอไปได
เมื่อไมมที างไปจริงๆ ก็เปลื้องจีวรออก มันชัดขนาดนั้นนะความฝน เหมือนเรา
ไมไดฝน เปลื้องจีวรออกพับเก็บอยางที่เราพับเก็บเอามาวางนี้แล เอาบาตรออกจาก
บาเจาของก็คืบคลานไป แลวก็ดึงสายบาตรไปดวย กลดก็ดึงไปไวที่พอเอือ้ มถึง พอบืน
ไปไดก็ลากบาตรไปดวย ลากกลดไปดวย แลวก็ดึงจีวรไปดวย บืนไปอยูอยางนั้นแหละ
ยากแสนยาก พยายามบึกบึนกันอยูนั้นเปนเวลานาน พอดีเจาของก็พนไปได เดี๋ยวก็
คอยดึงบาตรไป บาตรก็พนไปได แลวก็ดึงกลดไป กลดก็พนไปได พยายามดึงจีวรไป
จีวรก็พนไปได พอพนไปไดหมดแลวก็ครองผา มันชัดขนาดนั้นนะความฝน ครองจีวร
แลวก็สะพายบาตร นึกในใจวาเราไปไดละที่นี่ ก็ไปตามดานนั้นแหละ ทางรกมาก พอไป
ประมาณสัก ๑ เสนเทานัน้ สะพายบาตร แบกกลด ครองจีวรไป
ตามองไปขางหนาเปนที่เวิ้งวางหมด คือขางหนามันเปนมหาสมุทร มองไปฝง
โนนไมมี เห็นแตฝงทีเ่ จาของยืนอยูเทานั้น และมองเห็นเกาะหนึ่งอยูโนนไกลมาก มอง
สุดสายตาพอมองเห็นเปนเกาะดําๆ นี่แหละ นี่เราจะไปเกาะนั้น พอเดินลงไปฝง นั้นเรือ
ไมทราบมาจากไหน เราก็ไมไดกําหนดวาเรือยนตเรือแจวเรือพายอะไร เรือมาเทียบ
ฝง เราก็ขึ้นนั่งเรือ คนขับเรือเขาก็ไมไดพดู อะไรกับเรา พอลงไปนั่งเรือแลวก็เอาบาตร
เอาอะไรลงวางบนเรือ เรือก็บึ่งพาไปโนนเลยนะโดยไมตองบอก มันอะไรก็ไมทราบ
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บึ่งๆๆ ไปโนนเลย ไมรูสึกวามีภัยมีอันตรายมีคลื่นอะไรทั้งนัน้ แหละ ไปแบบเงียบๆ ครู
เดียวเทานั้นก็ถึงเพราะเปนความฝนนี่
พอไปถึงเกาะนั้นแลว เราก็ขนของออกจากเรือแลวขึ้นบนฝง เรือก็หายไปเลย
ไมไดพูดกันสักคําเดียวกับคนขับเรือ เราก็สะพายบาตรขึ้นไปบนเกาะนั้น พอปนเขาขึ้น
ไปๆ ก็ไปเห็นทานอาจารยมั่นกําลังนั่งอยูบนเขาบนเตียงเล็กๆ กําลังนั่งตําหมากจอกๆ
อยู พรอมกับมองมาดูเราที่กําลังปนเขาขึ้นไปหาทาน อาว ทานมหามาไดยังไงนี่ ทาง
สายนี้ใครมาไดเมื่อไหร ทานมหามาไดยังไงกัน กระผมนั่งเรือมา ขึ้นเรือมา โอโฮ ทางนี้
มันมายากนา ใครๆ ไมกลาเสี่ยงตายมากันหรอก เอา ถาอยางนั้นตําหมากใหหนอย
ทานก็ยื่นตะบันหมากให เราก็ตําจอกๆๆ ได ๒-๓ จอก เลยรูสึกตัวตื่น แหม เสียใจ
มาก อยากจะฝนตอไปอีกใหจบเรื่องกอนคอยตื่นก็ยังดี
พอตื่นเชามาก็เลยไปเลาความฝนใหทานฟง ทานพูดทํานายไดดีมาก เออ ที่
ฝนนี้เปนมงคลอยางยิ่งแลวนะ นี้เปนแบบเปนฉบับในปฏิปทาของทานไมเคลื่อนคลาด
นะ ใหทานดําเนินตามปฏิปทาที่ทานฝนนี้ เบื้องตนจะยากลําบากที่สุดนะ ทานวาอยาง
นั้น ทานตองเอาใหดี ทานอยาทอถอย เบื้องตนนี้ลําบาก ดูทานลอดกอไผมาทั้งกอ นั่น
แหละลําบากมากตรงนั้น เอาใหดีอยาถอยหลังเปนอันขาด พอพนจากนั้นไปแลวก็เวิ้ง
วางไปไดสบายจนถึงเกาะ ทานวาอยางนั้น อันนั้นไมยาก ตรงนี่ตรงยากนา
เราฟง เราฟงจริงๆ นี่มนั ถึงใจๆ เปนกับตายทานอยาถอยตรงนี้ ครั้งแรกนี้ยาก
ที่สุด พอดีกับตอนจิตเจริญจิตเสื่อม ตอนนั้นแหละมันยากจนจะเอาหัวฟาดใสภูเขาไป
โนนแนะ มันโมโห เจริญแลวก็เสื่อมๆ ทานก็แนะไวอยางนั้น พอพนจากนี้แลวทานจะ
ไปดวยความสะดวกสบายไมมีอุปสรรคอันใดเลย มีเทานั้นแหละ เบื้องตนเอาใหดีอยา
ถอยนะ ทานวาอยางนี้ ถาถอยตรงนี้ไปไมไดนะ เอา เปนก็เปนกัน ตายก็ตาย ฟาดมัน
ใหไดตรงนี้นะ ในนิมิตบอกแลววาไปไดนี่ มันจะยากแคไหนมันก็ไปไดนี่ อยาถอยนะ
จําไดฝงใจ ดีใจพอใจ ถึงไดดําเนินตามนั้นเรื่อยมา จนถึงเดือนเมษายนจิตมันก็
เสื่อมมาตั้งแตตนเดือนอาย เดือนยี่-ปกลาย จนถึงเดือนอายเดือนยี่ขางหนาและถึง
เดือนเมษายนนี่มันยังไมเจริญนะ เจริญขึ้นไปเต็มที่แลวเสื่อมลงๆ เปนปแนะ พอถึง
เดือนเมษายนถึงไดหาอุบายกําหนดวิธีใหมเอาอยางหนักแนน จากนั้นมาก็นั่งหามรุง
หามค่ําได จิตก็ลงไดเต็มที่ ถึงไดเรงตั้งแตนั้นมา นี่พูดถึงเรื่องความยาก มันยากขนาด
นั้นจริงๆ สําหรับผมเอง
พอจากนั้นจิตเปนสมาธิแลว จิตไมเสื่อมละ ทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเปนครู
เอกทีเดียว จะเสื่อมไปไมไดอีกเปนอันขาดวาอยางนั้นเลย ถาเสื่อมเมื่อไรเราตองตาย
เราจะทนอยูในโลกแบกกองทุกขแหงความเสื่อมนี้ตอไปอีกไมได เพราะเราเคยเสื่อม
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มาแลว ทุกขหนักแสนสาหัสเปนเวลาปกวา ไมมีทุกขอันใดทีจ่ ะแผดเผายิ่งกวาความ
ทุกขเพราะจิตเสื่อม
หากยังจะเสื่อมตอไปอีกไดแลวเราตองตายอยางเดียวเทานั้น
เพราะฉะนั้นการระมัดระวังเจาของจากนั้นไปแลวจึงเขมงวดกวดขันที่สุดไมยอมให
เสื่อมได จิตก็เจริญเรื่อยๆ
ตอนที่เห็นความอัศจรรยก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุง ตั้งแตเริม่ คืนแรกเลย
พิจารณาทุกขเวทนา แหม มันทุกขแสนสาหัสนะ ทีแรกก็ไมนึกวาจะนั่งสมาธิภาวนา
ตลอดรุง นั่งไปๆ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นๆ พิจารณายังไงก็ไมไดเรื่อง เอะ มันยังไงกันนีว่ ะ
เอา วันนี้ตายก็ตาย เลยตั้งสัจจอธิษฐานในขณะนั้น เริ่มนั่งตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงสวางถึง
จะลุก เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ฟาดกันเลยทีเดียว จนกระทั่งจิตซึง่ ไมเคยพิจารณา
ปญญายังไมเคยออกแบบนั้นนะ แตพอเวลามันจนตรอกจนมุมจริงๆ โอย ปญญามัน
ไหวตัวทันเหตุการณทุกแงทุกมุม จนกระทั่งรูเทาทุกขเวทนา รูเทากาย รูเรื่องจิต ตาง
อันตางจริงมันพรากกันลงอยางหายเงียบเลย ทั้งๆ ที่เราไมเคยเปนอยางนั้นมากอนเลย
กายหายในความรูสึก ทุกขเวทนาดับหมด เหลือแตความรูที่สักแตวารู ไมใชรเู ดนๆ
ชนิดคาดๆ หมายๆ ไดนะ คือสักแตวารูเทานั้น แตเปนสิ่งทีล่ ะเอียดออนที่สุด อัศจรรย
ที่สุดในขณะนั้น พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก แตการพิจารณาเราจะเอาอุบายตางๆ ที่
เคยพิจารณามาแลวมาใชในขณะนั้นไมไดผล มันเปนสัญญาอดีตไปเสีย ตองผลิต
ขึ้นมาใหมใหทันกับเหตุการณในขณะนั้น จิตก็ลงไดอีก คืนนั้นลงไดถึง ๓ ครัง้ ก็สวาง
โอย อัศจรรยเจาของละซิ
รุงเชามาพอไดโอกาสก็ขึ้นไปกราบเรียนทานอาจารยมั่น ซึ่งตามปกติมีความ
กลัวทานมาก แตวันนั้นไมไดกลัวเลย อยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงใหทานทราบ
ใหทานเห็นผลแหงความจริงของเรา วาปฏิบัติมาอยางไรจึงไดปรากฏเชนนี้ พูดขึ้นมา
อยางอาจหาญเลย ทัง้ ๆ ที่เราไมเคยพูดกับทานอยางนั้น พูดขึงขังตึงตังใสเปรี้ยงๆ ทาน
ฟงแลวก็พูดวามันตองอยางนั้น วาอยางนั้นเลยเชียว ทานเอาหนัก อธิบายใหฟงจนเปน
ที่พอใจ เราก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง พอทานยอบางยุบาง หมาเราตัวโงนี้กท็ ั้งจะกัดทั้งจะ
เหา พอเวนคืนหนึ่งสองคืนก็นั่งตลอดรุงอีก เวน ๒-๓ คืนเอาอีก จนกระทั่งจิตอัศจรรย
เรื่องความตายนี้หายหมดเวลามันรูจริงๆ แลว แยกธาตุแยกขันธดูความเปนความตาย
ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ สลายตัวไปแลวก็เปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟตามเดิม
อากาศธาตุก็เปนอากาศธาตุตามเดิม ใจที่กลัวตายก็ยิ่งเดน มันเอาอะไรมาตาย รูเดน
ขนาดนี้มันตายไดยังไง ใจก็ไมตาย แลวมันกลัวอะไร มันโกหกกัน โลกกิเลสมันโกหก
กันตางหาก (คําวาโกหกกันนั้น หมายถึงกิเลสโกหกสัตวโลกใหกลัวตายทั้งที่ความจริง
ไมมีอะไรตาย)
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พิจารณาวันหนึ่งไดอุบายแบบหนึ่งขึ้นมา พิจารณาอีกวันหนึ่งไดอุบายแบบหนึ่ง
ขึ้นมา แตมนั มีอุบายแบบเผ็ดๆ รอนๆ แบบอัศจรรยทงั้ นั้น จิตก็ยิ่งอัศจรรยและกลา
หาญจนถึงขนาดที่วา เวลาจะตายจริงๆ มันจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราวะ
ทุกขเวทนาทุกแงทุกมุมที่แสดงในวันนี้เปนเวทนาที่สมบูรณแลว จากนี้ก็ตายเทานัน้
ทุกขเวทนาเหลานี้เราเห็นหนามันหมด เขาใจมันหมด แกไขมันไดหมด แลวเวลาจะ
ตายมันจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราใหหลงอีกวะ หลงไปไมได เวทนาตองเวทนา
หนานี้เอง พูดถึงเรื่องความตายก็ไมมีอะไรตาย กลัวอะไรกัน นอกจากกิเลสมันโกหก
เราใหหลงไปตามกลอุบายอันจอมปลอมของมันเทานั้น แตบัดนี้ไปเราไมหลงกลของ
มันอีกแลว
นั้นละจิตเวลามันรู และมันรูชัดตัง้ แตคืนแรกนะ ที่วาจิตเจริญแลวเสื่อมๆ กอน
มาภาวนาจนนั่งตลอดรุงคืนแรกมันก็ไมเสื่อม ตัง้ แตเดือนเมษายนมาก็ไมเสื่อม แตมัน
ก็ยังไมชัด พอมาถึงคืนวันนั้นแลวมันชัดเจน เออ มันตองอยางนี้ไมเสื่อม เหมือนกับ
วามันปนขึ้นไปตกลงๆ พอปนขึ้นไปเกาะติดปบ รอยเปอรเซ็นตไมเสื่อม มันรูแลว จึง
ไดเรงเต็มที่เต็มฐาน ในพรรษานั้นนั่งภาวนาตลอดรุงถึง ๙ คืน ๑๐ คืนกวาๆ แตไม
ติดกัน โดยเวน ๒ คืนบาง ๓ คืนบาง บางทีก็เวน ๖-๗ คืนก็มี จนเปนที่แนใจในเรือ่ ง
ของทุกขเวทนาหนักเบามากนอย เขาใจวิธีปฏิบัติตอกัน หลบหลีกปลีกตัวแกไขกันได
ทันทวงทีไมมีสะทกสะทาน แมจะตายก็ไมกลัว เพราะไดพจิ ารณาดวยอุบายแยบคาย
เต็มที่แลว สติปญญาทันความตายทุกอยาง
ถาพูดเรื่องความเพียรของผม พรรษาที่ ๑๐ คือเริ่มตัง้ แตเดือนเมษายนนี่ ๙
พรรษาไปถึงพรรษาที่ ๑๐ เปนความเพียรที่หักโหมที่สุดเลย ในชีวิตนี้ไมมีความเพียร
ใดเกี่ยวกับเรื่องรางกายที่จะหักโหมยิ่งกวาพรรษาที่ ๑๐ ใจก็หักโหม รางกายก็หักโหม
เต็มที่ หลังจากนั้นมาแลวก็เจริญเรือ่ ยๆ จนจิตนี้ราวกับเปนหินไปเลย คือความแนน
หนามั่นคงของสมาธิมันชํานาญพอ จนเปนเหมือนกับหินทั้งแทง ไมหวั่นไหวอะไรงายๆ
เลย ติดสมาธินี้อยูถึง ๕ ปเต็มๆ
พอออกจากสมาธิ ดวยอํานาจธรรมอันเผ็ดรอนของทานอาจารยมั่นเขกเอาอยาง
หนัก จึงออกพิจารณา พอพิจารณาทางดานปญญาก็ไปไดอยางคลองตัวรวดเร็ว เพราะ
สมาธิพรอมแลว เหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบานสรางเรือนนี้มีพรอมแลว
เปนแตเพียงเราไมประกอบใหเปนบานเปนเรือนเทานั้น มันก็เปนเศษไมอยูเปลาๆ ไม
เกิดประโยชนอะไร นี่สมาธิก็เปนสมาธิอยูอยางนั้น เมื่อไมนํามาประกอบใหเปน
สติปญญามันก็หนุนอะไรไมได จึงตองพิจารณาตามอยางที่ทานอาจารยใหญทานเขก
เอา พอทานเขกเทานั้นมันก็ออก พอออกเทานั้นมันก็รูเรื่องรูราว ฆากิเลสตัวนั้นได ตัด
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กิเลสตัวนี้ไดโดยลําดับๆ เกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมา โธ เราอยูในสมาธิเรานอนตาย
อยูเฉยๆ มากี่ปกี่เดือนแลวไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร คราวนี้ก็เรงทางปญญาใหญ
หมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไมมีหามลอบางเลย
แตผมมันนิสัยโลดโผนนะ ถาไปแงไหนมันไปแงเดียว พอดําเนินทางปญญาแลว
มันก็มาตําหนิสมาธิวา มานอนตายอยูเปลาๆ ความจริงสมาธิก็เปนเครือ่ งพักจิต ถา
พอดีจริงๆ ก็เปนอยางนั้น นี่มันกลับมาตําหนิสมาธิวา มานอนตายอยูเปลาๆ กี่ปไม
เห็นเกิดปญญา ก็เรงทางดานปญญา เรงทางกายนี้กอน ตอนอสุภะนี่สําคัญอยูมากนะ
สําคัญมากจริงๆ พิจารณาอสุภะนี่มันคลองแคลวแกลวกลา มองดูอะไรทะลุไปหมด ไม
วาจะหญิงจะชายจะหนุมจะสาวขนาดไหน เอา พูดใหเต็มตามความจริงทีจ่ ิตมันกลา
หาญนะ (ตองขออภัยดวยถาพูดตามความจริงนี้มันเกิดผิดไป และขออภัยทุก ๆ เพศ
ที่เกี่ยวโยงกัน) ไมตองใหมีผูหญิงเฒาๆ แกๆ ละ ใหมีแตหญิงสาวๆ เต็มอยูในชุมนุม
นั้นนะ เราสามารถจะเดินบุกเขาไปในที่นั่นได โดยไมใหมีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมา
ไดเลย นั่น ความอาจหาญของจิตเพราะอสุภะ
มองดูคนมีแตหนังหอกระดูก มีแตเนื้อแตหนังแดงโรไปหมด มันเห็นความสวย
ความงามที่ไหน เพราะอํานาจของอสุภะมันแรง มองดูรปู ไหนมันก็เปนแบบนั้นหมด
แลวมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอใหกําหนัดยินดี เพราะฉะนั้น มันจึงกลาเดิน
บุก เอา ผูหญิงสาวๆ สวยๆ นั้นแหละ (ตองขออภัยไปเรื่อยๆ จนเรื่องบาของปาจะยุติ
ลง) บุกไปไดอยางสบายเลยถึงคราวมันกลา เพราะเชื่อกําลังของตนเอง แตความกลา
นี้ก็ไมถูกกับจุดที่จติ อิ่มตัวในขั้นกามราคะ จึงไดตาํ หนิตัวเอง เมื่อจิตผานไปแลวความ
กลานี้มันก็บาอันหนึ่งเหมือนกัน แตตอนที่ดําเนินก็เรียกวาถูกในการดําเนิน เพราะตอง
ดําเนินอยางนั้น เหมือนการตําหนิอาหารในเวลาอิ่มแลวนั่นแล จะผิดหรือถูกก็เขาใน
ทํานองนี้
การพิจารณาอสุภะอสุภังพิจารณาไปจนกระทัง่ วาราคะนี้ไมปรากฏเลย คอยหมด
ไปๆ และหมดไปเอาเฉยๆ ไมไดบอกเหตุบอกผล บอกกาลบอกเวลา บอกสถานที่
บอกความแนใจเลยวา ราคะความกําหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ ไดหมดไปแลว
ตั้งแตขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้น ไมบอก จึงตองมาวินิจฉัยกันอีก ความหมดไปๆ
เฉยๆ นี้ไมเอา คือจิตมันไมยอมรับ ถาหมดตรงไหนก็ตองบอกวาหมด ใหรูชัดวาหมด
เพราะเหตุนนั้ หมดในขณะนั้น หมดในสถานที่นั้น ตองบอกเปนขณะใหรูซิ ฉะนั้น จิต
ตองยอนกลับมาพิจารณาหาอุบายวิธีตางๆ เพื่อแกไขกันอีก เมื่อหมดจริงๆ มันทําไม
ไมปรากฏชัดวาหมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะ พอมองเห็นรูปมันทะลุไปเลย เปนเนื้อ
เปนกระดูกไปหมดในรางกายนั่น ไมเปนหญิงสวยหญิงงาม คนสวยคนงามเลย เพราะ
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อํานาจของอสุภะมีกําลังแรงเห็นเปนกองกระดูกไปหมด มันจะเอาอะไรไปกําหนัดยินดี
เลาในเวลาจิตเปนเชนนั้น
ทีนี้ก็หาอุบายพลิกใหม วาราคะนี้มันสิ้นไปจนไมมีอะไรเหลือนั้นมันสิ้นในขณะ
ใดดวยอุบายใด ทําไมไมแสดงบอกใหชัดเจน จึงพิจารณาพลิกใหม คราวนี้เอาสุภะเขา
มาบังคับ พลิกอันที่วาอสุภะที่มีแตรา งกระดูกนั้นออก เอาหนังหุมหอใหสวยใหงาม นี่
เราบังคับนะ ไมงั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะมันชํานาญนี่ จึงบังคับใหหนังหุม
กระดูกใหสวยใหงาม แลวนําเขามาติดแนบกับตัวเอง นี่วิธีการพิจารณาของเรา เดิน
จงกรมก็ใหความสวยความงามรูปอันนั้นนะติดแนบกับตัว ติดกับตัวไปมาอยูอยางนั้น
เอา มันจะกินเวลานานสักเทาไร หากยังมีอยูมันจะตองแสดงขึ้นมา หากไมมีก็ใหรูวาไม
มี
เอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได ๔ วันเต็มๆ ที่มันไมแสดงความกําหนัดยินดีขึ้นมาเลย
ทั้งๆ ที่รปู นี้สวยงามที่สุดมันก็ไมแสดง มันคอยแตจะหยั่งเขาหนังหอกระดูก แตเรา
บังคับไวใหจิตอยูที่ผิวหนังนี่ พอถึงคืนที่ ๔ น้ําตารวงออกมา บอกวายอมแลว ไมเอา
คือมันไมยินดีนะ มันบอกวายอมแลว ดานทดสอบก็วายอมอะไร ถายอมวาสิ้นก็ใหรูวา
สิ้นซิ ยอมอยางนี้ไมเอา ยอมชนิดนี้ยอมมีเลหเหลี่ยม เราไมเอา กําหนดไป กําหนดทุก
แงทุกมุมนะ แงไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกําหนัดยินดี เพือ่ จะรูวาความกําหนัดยินดีนี้
มันจะขึ้นขณะใด เราจะจับเอาตัวแสดงออกมานั้นเปนเครื่องพิจารณาถอดถอนตอไป
พอดึกเขาไปๆ กําหนดเขาไปๆ แตไมกําหนดพิจารณาอสุภะนะตอนนั้น พิจารณาแต
สุภะอยางเดียวเทานั้น ๔ วันเต็มๆ เพราะจะหาอุบายทดสอบหาความจริงมันใหได
พอสัก ๓-๔ ทุมลวงไปแลวในคืนที่ ๔ มันก็มีลักษณะยุบยับ เปนลักษณะเหมือน
จะกําหนัดในรูปสวยๆ งามๆ ทีเ่ รากําหนดติดแนบกับตัวเปนประจําในระยะนั้น มันมี
ลักษณะยุบยับชอบกล สติทันนะเพราะสติมีอยูตลอดเวลานี่
พอมีอาการยุบยับก็
กําหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆ นั่นมันมีลักษณะยุบยับ เห็นไหม จับเจาตัวโจรหลบซอนไดแลว
ที่นี่ นั่นเห็นไหม มันสิ้นยังไง ถาสิ้นทําไมจึงตองเปนอยางนี้ กําหนดขึ้นๆ คือ คําวายุบ
ยับนั้นเปนแตเพียงอาการของจิตแสดงเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมไดทําอวัยวะใหไหวนะ
มันเปนอยูภายในจิต พอเสริมเขาๆ มันก็แสดงอาการยุบยับๆ ใหเปนที่แนใจวา เออ นี่
มันยังไมหมด เมื่อยังไมหมดจะปฏิบัติยังไง
ที่นี่ตองปฏิบัติดวยอุบายใหมโดยวิธีสับเปลี่ยนกัน ทั้งนีเ้ พราะทางไมเคยเดินสิ่ง
ไมเคยรู จึงลําบากตอการปฏิบัติอยูมาก พอเรากําหนดไปทางอสุภะนี้สุภะมันดับพึบ
เดียวนะ มันดับเร็วที่สุดเพราะความชํานาญทางอสุภะมาแลว พอกําหนดอสุภะมันเปน
กองกระดูกไปหมดทันที ตองกําหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่ สับเปลี่ยนกันอยู
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นั้น นี่ก็เปนเวลานานเพราะหนทางไมเคยเดิน มันไมเขาใจก็ตองทดสอบดวยวิธีตางๆ
จนเปนที่แนใจ จึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได
ทีนี้วาระสุดทายนะ เวลาจะไดความจริงก็นั่งกําหนดอสุภะไวตรงหนา จิตกําหนด
อสุภะไวใหตั้งอยูอยางนั้น ไมใหเคลือ่ นไหวเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่งอยางใด คือตั้ง
ใหคงที่ของมันอยูนั้นละ
จะเปนหนังหอกระดูกหรือวาหนังออกหมดเหลือแตกอง
กระดูก ก็ใหมันรูอยูตรงหนานั้น แลวจิตเพงดูดวยความมีสติจดจออยากรูอยากเห็น
ความจริงจากอสุภะนั้นวา เอา มันจะไปไหนมาไหน กองอสุภะกองนี้จะเคลื่อนหรือ
เปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน คือเพงยังไงมันก็อยูอยางนั้นละ เพราะความชํานาญของจิต
ไมใหทําลายมันก็ไมทํา เราบังคับไมใหมันทําลาย ถากําหนดทําลายมันก็ทําลายให
พังทลายไปในทันทีนะ เพราะความเร็วของปญญา แตนี่เราไมใหทําลาย ใหตั้งอยู
ตรงหนานั้นเพื่อการฝกซอมทดสอบกันหาความจริงอันเปนที่แนใจ
พอกําหนดเขาไปๆ อสุภะที่ตั้งอยูตรงหนานั้น มันถูกจิตกลืนเขามาๆ อมเขา
มาๆ หาจิตนี้ สุดทายเลยรูเห็นวาเปนจิตเสียเองเปนตัวอสุภะนั้นนะ จิตตัวไปกําหนดวา
อสุภะนั้นนะมันกลืนเขามาๆ
เลยมาเปนตัวจิตเสียเองไปเปนสุภะและอสุภะหลอก
ตัวเอง จิตก็ปลอยผลัวะทันที ปลอยอสุภะขางนอก วาเขาใจแลวที่นี่เพราะมันขาดจาก
กัน มันตองอยางนี้ซิ นี่มันเปนเรื่องของจิตตางหากไปวาดภาพหลอกตัวเอง ตื่นเงา
ตัวเอง อันนั้นเขาไมใชราคะ อันนั้นไมใชโทสะ ไมใชโมหะ ตัวจิตนี้ตางหากเปนตัวราคะ
โทสะ โมหะ ทีนี้พอจิตรูเรื่องนี้ชัดเจนแลว จิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสูภายใน พอจิต
แย็บออกไปมันก็รูวาตัวนี้ออกไปแสดงตางหาก ทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู
ภายในจิตโดยเฉพาะ
กําหนดอยูภายในพิจารณาอยูภายในจิต ทีนี้มนั ไมเปนความกําหนัดอยางนั้นนะ
ซิมันผิดกันมาก เรื่องความกําหนัดแบบโลกๆ มันหมดไปแลว มันเขาใจชัดวามันตอง
ขาดจากกันอยางนี้ คือมันตัดสินกันแลว เขาใจแลว ทีนี้ก็มาเปนภาพปรากฏอยูภายใน
จิตก็กําหนดอยูภายในนั้น พอกําหนดอยูภายในมันก็ทราบชัดอีกวา ภาพถายในนี้ก็เกิด
จากจิต มันดับมันก็ดับไปที่นี่ มันไมดับไปที่ไหน พอกําหนดขึ้นมันดับไป พอกําหนด
ไมนานมันก็ดับไป ตอไปมันก็เหมือนฟาแลบนั่นเอง พอกําหนดพับขึ้นมาเปนภาพก็ดับ
ไปพรอม ๆ กัน เลยจะขยายใหเปนสุภะอสุภะอะไรไมได เพราะความรวดเร็วของความ
เกิดดับ พอปรากฏขึ้นพับก็ดับพรอมๆ ตอจากนั้นนิมิตภายในจิตก็หมดไป จิตก็
กลายเปนจิตวางไปเลย สวนอสุภะภายนอกนั้นหมดปญหาไปกอนหนานี้แลว เขาใจ
แลวตั้งแตขณะที่มันกลืนตัวเขามาสูจิต มันก็ปลอยอสุภะขางนอกทันทีเลย รูป เสียง
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กลิ่น รส อะไรขางนอกมันปลอยไปหมด เพราะอันนี้ไปหลอกตางหากนี่ เมื่อเขาใจตัวนี้
ชัดแลว อันนั้นไมมีปญหาอะไร มันเขาใจทันทีและปลอยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง
หลังจากภาพภายในดับไปหมดแลวจิตก็วาง วางหมดที่นี่ กําหนดดูอะไรก็วาง
หมด มองดูตนไมภูเขาตึกรามบานชองเห็นเปนเพียงรางๆ เปนเงาๆ สวนใหญคือจิตนี้
มันทะลุไปหมด วางไปหมด แมแตมองดูรางกายตัวเองมันก็เห็นแตพอเปนเงาๆ สวน
จิตแทมันทะลุไปหมด วางไปหมด ถึงกับออกอุทานในใจวา โอโฮ จิตนี้วา งถึงขนาดนี้
เชียวนา วางตลอดเวลา ไมมีอะไรเขาผานในจิตเลย ถึงมันจะวางอยางนั้นมันก็ปรุงภาพ
เปนเครื่องฝกซอมอยูเหมือนกัน เราจะปรุงภาพใดก็แลวแตเถอะ เปนเครื่องฝกซอม
จิตใจใหมีความวางช่ําชองเขาไป จนกระทั่งแย็บเดียววางๆ พอปรุงขึน้ แย็บมันก็วาง
พรอมๆ ไปหมด
ตอนนี้แหละตอนที่จิตวางเต็มที่ ความรูอันนี้จะเดนเต็มทีท่ ี่นี่ คือรูปก็ดี เวทนาก็
ดี สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดีมันรูรอบหมดแลว มันปลอยของมันหมดไมมีอะไร
เหลือ เหลือแตความรูอันเดียว มันมีความปฏิพทั ธ มันมีความสัมผัสสัมพันธออยอิ่งอยู
อยางละเอียดสุขุมมาก ยากจะอธิบายใหตรงกับความจริงได มันมีความดูดดืม่ อยูกับ
ความรูอันนี้อยางเดียว พออาการใดๆ เกิดขึ้นพับมันก็ดับพรอม มันดูอยูนี่ สติปญญา
ขั้นนี้ถาครั้งพุทธกาลทานก็เรียก มหาสติ มหาปญญา แตสมัยทุกวันนี้เราไมอาจเอื้อม
พูด เราพูดวาสติปญญาอัตโนมัติก็พอตัวแลวกับที่เราใชอยู มันเหมาะสมกันอยูแลว ไม
จําเปนจะตองใหชื่อใหนามสูงยิ่งไปกวานั้น มันก็ไมพนจากความจริงซึง่ เปนอยูนี้เลย
จิตดวงนี้ถึงไดเดน ความเดนอันนี้มันทําใหสวางไปหมด
วันหนึ่งเดินจงกรมอยูทางดานตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีย เราอดอาหารมาได
๓-๔ วันแลว วันนั้นเขาจะมาใสบาตรวันพระในวัด เราก็ไปเดินจงกรมอยูโนนตั้งแต
สวางจนกระทั่งถึงเวลาไปบิณฑบาตที่บริเวณหนาศาลาวัดถึงไดมา ตอนยืนรําพึงอยูทาง
จงกรม มันเกิดความอัศจรรยพิลึกพิลั่น ถึงกับอุทานออกมาวา แหม จิตนี้ทําไมถึง
อัศจรรยนักหนานะ มองดูอะไรแมแผนดินที่เหยียบไปมานี้ก็เห็นอยูชัดๆ ดวยตา แต
ทําไมจิตซึ่งเปนสวนใหญมันวางไปเสียหมด ตนไม ภูเขาไมมใี นจิต มันวางไปหมดไมมี
อะไรเหลือเลย เหลือแตความวางอยางเดียวเต็มหัวใจ ยืนรําพึงอยูสักประเดี๋ยวความรู
ชนิดหนึ่งเกิดขึ้น “ถามีจดุ มีตอมแหงผูรอู ยูที่ใด นั้นแลคือตัวภพ” วาอยางนั้นเรางงเลย
ความจริงคําวาจุดก็หมายถึง จุดผูร นู ั้นเอง ถาเราเขาใจปญหานี้ตรงตามความ
จริงที่ผุดบอกขึ้นมา มันก็ดับกันไดในขณะนั้นแหละ แตนี้มันกลับงงไปเสียแทนทีจ่ ะ
เขาใจ เพราะเราไมเคยรูเ คยเห็น ถามีจดุ ก็จุดผูร ู ถามีตอมก็หมายถึงตอมผูรู อยูสถานที่
ใดก็ที่จิตดวงรูๆ นั้นแลคือตัวภพ อุบายที่ผุดขึ้นภายในจิตนั้นก็บอกชัดๆ แลวไมผิด
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อะไรเลย แตเรามันงงไปเอง เอะ นี่มันยังไงกันนะไปเสียอีก จึงไมไดประโยชนจาก
อุบายที่ผุดขึ้นบอกนั้นเลยในเวลานั้น ปลอยใหเวลาผานไปเปลาๆ เปนเวลา ๓ เดือน
กวา ทั้งที่ปญหานั้นก็แบกอยูในจิตนั่นแล ยังปลงวางกันไมได
ทีนี้ถึงเวลามันจะรูนะ ก็พิจารณาจิตอันเดียวไมไดกวางขวางอะไร เพราะสิ่ง
ตางๆ ที่เปนสวนหยาบมันรูหมด รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุมันรูหมด
เขาใจหมด และปลอยวางหมดแลว มันไมสนใจพิจารณา แมแตรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ยังไมยอมสนใจพิจารณาเลย มันสนใจอยูเฉพาะความรูที่เดนดวงกับ
เวทนาสวนละเอียดภายในจิตเทานั้น สติปญญาสัมผัสสัมพันธอยูกับอันนี้ พิจารณาไป
พิจารณามา แตก็พึงทราบวาจุดที่วานี้มันยังเปนสมมุติ มันจะสงาผาเผยขนาดไหนก็สงา
ผาเผยอยูในวงสมมุติ จะสวางกระจางแจงขนาดไหนก็สวางกระจางแจงอยูในวงสมมุติ
เพราะอวิชชายังมีอยูในนั้น
อวิชชานั้นแลคือตัวสมมุติ จุดแหงความเดนดวงนั้นก็แสดงอาการลุมๆ ดอนๆ
ตามขั้นแหงความละเอียดของจิตใหเราเห็นจนได บางทีก็มีลักษณะเศราหมองบาง ผอง
ใสบาง ทุกขบาง สุขบาง ตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ใหปรากฏพอจับพิรธุ ไดอยูนั่นแล
แทนที่มันจะจอ
สติปญญาขัน้ นี้เปนองครักษรักษาจิตดวงนี้อยางเขมงวดกวดขัน
กระบอกปนคือสติปญญาเขามาที่นี่มันไมจอ มันสงไปที่อวิชชาหลอกไปโนน จึงไดวา
อวิชชานี้แหลมคมมาก ไมมีอะไรแหลมคมมากยิ่งกวาอวิชชาซึ่งเปนจุดสุดทาย ความ
โลภมันก็หยาบๆ พอเขาใจและเห็นโทษไดงาย โลกยังพอใจกันโลภคิดดูซิ ความโกรธก็
หยาบ ๆ โลกยังพอใจโกรธ ความหลง ความรัก ความชัง ความเกลียดความโกรธอะไร
เปนของหยาบ ๆ พอเขาใจและเห็นโทษไดงาย โลกยังพอใจกัน
อันนี้ไมใชสิ่งเหลานั้น มันเลยมาหมด ปลอยมาไดหมด แตทําไมมันยังมาติด
ความสวางไสว ความอัศจรรยอันนี้ ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยูภายในนี้ มันจะแสดงความ
อับเฉาขึ้นมานิดๆ แสดงความทุกขขึ้นมานิดๆ ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลง ไมแนนอนไม
คงเสนคงวา ใหจับไดดว ยสติปญญาที่จดจอตอเนื่องกันอยูตลอดเวลา ไมลดละความ
พยายามอยากรูอยากเห็นความเปนตางๆ ของจิตดวงนี้ สุดทายก็หนีไมพน ตองรูกันจน
ไดวาจิตดวงนี้ไมเปนที่แนใจตายใจได จึงเกิดความรําพึงขึ้นมาวา จิตดวงเดียวนี้ทําไมจึง
เปนไปไดหลายอยางนักนะ เดี๋ยวเปนความเศราหมอง เดี๋ยวเปนความผองใส เดี๋ยวเปน
สุข เดี๋ยวเปนทุกข ไมคงที่ดีงามอยูไดตลอดไป ทําไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แลวจึงยัง
แสดงอาการตางๆ อยูได
พอสติปญญาเริ่มหันความสนใจเขามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรูชนิดหนึ่งที่ไม
คาดไมฝนก็ผุดขึ้นมาภายในใจวา ความเศราหมองก็ดี ความผองใสก็ดี ความสุขก็ดี
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ความทุกขก็ดี เหลานี้เปนสมมุติทั้งสิน้ และเปนอนัตตาทั้งมวลนะ เทานั้นแลสติปญญาก็
หยั่งทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบงําอยูนั้นวา เปนสมมุติที่ควรปลอยวางโดยถายเดียวไม
ควรยึดถือเอาไว หลังจากความรูที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปญญาผูทําหนาที่ตรวจตราอยู
ขณะนั้น ผานไปครูเดียว จิตและสติปญญาเปนราวกับวาตางวางตัวเปนอุเบกขามัธยัสถ
ไมกระเพื่อมตัวทําหนาที่ใดๆ ในขณะนั้น จิตเปนกลางๆ ไมจดจอกับอะไร ไมเผลอสง
ใจไปไหน ปญญาก็ไมทํางาน สติก็รูอยูธรรมดาของตนไมจดจอกับสิ่งใด
ขณะจิต,สติ,ปญญา ทั้งสามเปนอุเบกขามัธยัสถนั้นแล เปนขณะทีโ่ ลกธาตุ
ภายในจิตอันมีอวิชชาเปนผูเรืองอํานาจไดกระเทือน
และขาดสะบั้นบรรลัยลงจาก
บัลลังกคือใจ กลายเปนวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ ในขณะเดียวกันกับอวิชชาขาดสะบั้นหั่น
แหลกแตกกระจายหายซากลงไปดวยอํานาจสติปญ
 ญาที่เกรียงไกร ขณะที่ฟาดินถลม
โลกธาตุหวั่นไหว (โลกธาตุภายใน) แสดงมหัศจรรยบั้นสุดทายปลายแดนระหวาง
สมมุติกับวิมุตติ ตัดสินความบนศาลสถิตยุติธรรม โดยวิมุตติญาณทัสสนะเปนผูตัดสิน
คูความ โดยฝายมัชฌิมาปฏิปทา มรรคอริยสัจเปนฝายชนะโดยสิ้นเชิง ฝายสมุทัย
อริยสัจเปนฝายแพน็อกแบบหามลงเปล ไมมีทางฟนตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแลว
เจาตัวเกิดความอัศจรรยลนโลก อุทานออกมาวา โอโห ๆ อัศจรรยหนอๆ แต
กอนธรรมนี้อยูที่ไหนๆ มาบัดนี้ธรรมแท ธรรมอัศจรรยเกินคาด(เกินโลก) มาเปนอยูที่
จิต และเปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับจิตไดอยางไร และแตกอนพระพุทธเจา พระสงฆ
สาวกอยูที่ไหน มาบัดนี้องคสรณะทีแ่ สนอัศจรรยมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ได
อยางไร โอโห ธรรมแท,พุทธะแท,สังฆะแทเปนอยางนี้หรือ ไมอยูกับความคาดหมาย
ดนเดาใดๆ ทั้งสิ้น แตเปนความจริงลวนๆ อยูกับความจริงลวนๆ อยางเดียว
หลังจากนั้นก็เกิดรําพึงเปนลักษณะทอใจตอเพือ่ นรวมโลกรวมทุกข เกี่ยวกับ
ธรรมที่เปนอยูในใจวา เมื่อธรรมแทเปนเชนนี้ จะนําออกสอนใครใหรูใหเขาใจได
อยางไร อยูคนเดียวพอถึงวันขันธแตกธาตุสลายไป ไมเหมาะสมกวาการบอกกลาวสั่ง
สอนใครละหรือ พอรําพึงเชนนี้ก็มีความรูชนิดหนึ่งผุดขึ้นมาวา พระพุทธเจาทรงรูเห็น
ธรรมอัศจรรยนี้เพียงคนเดียว แตเปนศาสดาสั่งสอนสัตวไดตั้งสามโลกธาตุ ทําไมเวลา
เราสอนตนยังสอนได สอนคนอื่นจะทอใจสอนไมไดอยางไร เพราะแนวทางสอน
แนวทางรูมีอยูมิไดปดบังลี้ลับ พอทราบเชนนี้ ความรูสึกทอใจทีจ่ ะพูดกับเพื่อนฝูงจึง
คอยๆ คลี่คลายออกมา
เรื่องทัง้ นี้ยังทําใหระลึกถึงองคศาสดาขณะตรัสรูทแี รก ทรงทําความขวนขวาย
นอย อิดหนาระอาพระทัยในการที่จะนําธรรมอันประเสริฐในพระทัยออกสั่งสอนโลก
เพราะทรงเห็นวาเหลือวิสัยที่จะรูเห็นตามได ทั้งที่ทรงปรารถนาเปนศาสดาเพื่อสั่งสอน
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โลกอยูแลว เพราะเห็นวาธรรมที่ทรงรูทรงเห็นนัน้ เปนธรรมสุดเอื้อมหมดหวังที่โลกจะ
ยอมรับนับถือและปฏิบัติเพื่อรูเ ห็นตามได แตเมื่อทรงพิจารณายอนหลังถึงปฏิปทาที่
ทรงดําเนินมาจนถึงความรูแจง ก็ทราบไดวาไมเปนธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวัง ยังจะเกิด
ประโยชนแกโลกอยางมหาศาลไมมีประมาณ เพราะการสั่งสอนตามแนวทางของธรรมที่
เคยเห็นผลมาแลวไมสงสัย จึงปลงพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตวโลกตอไป
เราที่เปนในลักษณะนี้เพราะเปนธรรมไมเคยรูเ คยเห็น และเปนธรรมอัศจรรย
สุดสวน เมื่อมองดูเฉพาะผลในปจจุบัน ไมมองสาวไปถึงเหตุที่ดําเนินมาจึงทําให
ทอถอยปลอยวางในการที่จะพูดสนทนากับใครๆ
ตลอดการเทศนาวาการตางๆ
เกี่ยวกับธรรมนี้ ตอเมื่อไดพจิ ารณาสาวถึงเหตุคอื ปฏิปทาเครื่องดําเนินมาแลว จึงทําให
มีแกใจในการที่จะพูดคุย ตลอดการแสดงออกแหงธรรมแงตางๆ ตามขั้นภูมิของผูมา
เกี่ยวของศึกษาอบรมดวยเรื่อยมา จนกลายเปนอาจารยแบบปลอมๆ ขึ้นมา ดวยความ
เสกสรรของประชาชน,พระเณรทั้งหลายดังที่เปนอยูนี้แล
เมื่อเปนเชนนี้ก็จําตองได
พูดจาปราศรัยเทศนาวาการดุดาวากลาวกันไปตามความหนักเบาที่ควรแสดง
ตองขออภัยกับทานผูฟง,ผูอานมากๆ ดวย ที่จะเรียนแบบเถรตรงเกินไปจนนา
เกลียดนี้ คือ ในเวลาพระเศษเดนเที่ยวหัวซุกหัวซุนดวยความทุกขแสนสาหัสเพราะการ
ฝกทรมานตนอยูในปาในเขา ดวยความตะเกียกตะกายโดยอาการตางๆ แทบไปแทบ
อยู แบบไมมีกุสลามาติกาตามสงเสียบางเลย เพราะความทุกขทรมานรอยแปดพัน
ประการนั้น ไมมีใครทราบและสนใจคิดกันบาง นอกจากคนในปาในเขาที่ไปอาศัยเขา
อยูพอประทังชีวิตไปในวันหนึ่งๆ ที่เขาอาจพอทราบไดบางเปนบางสวนบางอาการ
ดังนั้นคําวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพระองคถงึ ขั้นสลบไสลกอนตรัสรูนั้น จึง
เปนธรรมทีผ่ ูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานดวยความมุงมั่นถึงใจ
ตองยอมรับและเชื่ออยางถึงใจไมมีความกังขา นอกจากผูไมเคยปฏิบัติและไมสนใจ
ปฏิบัติเลย หรือปฏิบัติแบบเอาเสื่อหมอนมัดติดหลังติดคอรอใหกิเลสตาย และขุด
หลุมฝงศพกิเลสดวยการนอนคอยตักตวงเอามรรคผลนิพพานอยูทาเดียวเทานั้น จะไม
ยอมเชื่อการดําเนินดวยความลําบากของพระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลายเลย ยิ่งสมัยนี้
เปนสมัยคนฉลาดมาก อะไรที่ขดั ตอความเปนปราชญของตน แมสิ่งนั้นจะถูกจะดีวเิ ศษ
วิโสเพียงไรก็ไมสนใจรับนําสิ่งที่ดีนั้นเขามาเทียบเคียงความเปนปราชญของตน สุดทาย
ความเปนปราชญนั้นก็ไมพนจากความพาลแกตนและสวนรวมจนได ฉะนั้น วิถีทาง
เดินของความต่ําทรามแหงจิตใจกับวิถีทางเดินแหงความมีธรรมในใจจึงตางกันมาก
ทานนักปฏิบัติ ตามหลักธรรมทานวา เปนนักพิจารณาใครครวญทุกแงทุกมุม
ทั้งทางธรรมและทางโลกดวยความไมประมาท ไมวาจะอยูในอิริยาบถใด อยูในสถานที่
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ใด ควรมีสติปญญาประคองตัวอยูเสมอ ไมสนใจกับความบกพรองหรือสมบูรณทาง
มรรยาทความประพฤติด-ี ชั่ว ตลอดการใหคะแนนตัดคะแนนของผูใด ยิ่งกวาความ
สนใจกับความบกพรองหรือสมบูรณทางมรรยาทความประพฤติด-ี ชั่ว ตลอดการให
คะแนนหรือตัดคะแนนตัวเราเอง นี่คือทางเดินของธรรมสําหรับผูประพฤติธรรม มี
ธรรมประจําตัว
ถาตรงขามเปนทางเดินฝายต่ําสําหรับผูใจต่ําหาความเปนธรรมเขา
แทรกมิได นี่เปนคําเตือนทานนักปฏิบัติที่มาศึกษาอบรมไดเขาใจอยางถึงใจโดยทั่วกัน
ธรรมที่กลาววันนี้สวนมากเปนเรื่องสวนตัว เปนธรรมไมสมควรนําออกแสดงใน
ที่สาธารณะชน ซึ่งมีความรูสึกในแงหนักเบาตางกัน อาจมีสวนเสียทางโลกวัชชะสําหรับ
ผูแสดง
และมีสวนเสียทางจิตใจของผูฟ งผูอานไดเมื่อถอดเทปออกพิมพเปนอักษร
นอกจากฟงในวงเฉพาะที่ควรฟงและเขาใจกันไดดีเทานั้น กัณฑนี้จึงรูสึกฝนใจฝนนิสัย
ของผูแสดงอยูไมนอย เทาที่นําออกก็ดวยความเห็นใจทานผูมาศึกษาอบรมดวยความ
เปนธรรมขอรองใหนําออก
เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติทั้งหลายจะไดยึดเปนแนว
ปฏิบัติตอไปตลอดกาลนาน หากผิดพลาดประการใดจึงขออภัยจากทานผูอานทั้งหลาย
โดยทั่วกันดวย
โดยคิดวาทานผูทรงธรรมทางดานปฏิบัติจิตตภาวนายังมีอยูมากทั้ง
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งอาจไดรับประโยชนจากธรรมกัณฑแหวกแนวนี้บาง ผูแสดงจึง
ทนอายในการขายความโงของตนไวในกัณฑนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

กายคูควรกับวัตถุ ใจคูควรกับธรรม
ศีลธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ ธรรมกับใจเปนของคูค วรกัน และใจเปน
ธรรมชาติใหญโตมากในบุคคลแตละคน ตลอดทั้งโลกมีใจเปนสําคัญ ถาใจหันเหผิด
ทางไป เชน นิยมทางดานวัตถุมากๆ โดยไมสนใจทางดานจิตใจวาเปนสาระสําคัญที่ควร
บํารุงรักษาใหมีความสงบเย็นบาง สมกับใจเปนรากแกวของสมบัติทั้งปวงมีรางกายเปน
ตน มีแตปลอยใหคานิยมของวัตถุฉุดลากไปโดยถายเดียว ใจยอมเกิดความโลภมากใน
วัตถุ ดิ้นรนในวัตถุ ไดเทาไรไมเพียงพอ คนหนึ่งๆ ใหไดวัตถุสมบัติตามความอยาก
ของตัวโลภนั้น โลกแหงแผนดินนี้ยังแคบไป หาที่ปลงที่วางไมได เพราะไมพอกับความ
อยากความตองการของความโลภ ซึ่งเปนสิ่งใหญโตมากครอบโลกธาตุไมมีประมาณพอ
คาดได เพียงสมบัติในโลกมนุษยเรานี้จึงไมพอกับความตองการของบุคคลแมคนเดียว
ยังอยากใหเต็มทั้งโลกมนุษยนี้ดวย เต็มทั้งทองฟาอากาศ ไมมที ี่วางเลยดวย มีแต
สมบัติของบุคคลเพียงผูเ ดียวเทานั้น แมเชนนั้นก็ยังไมพอกับความอยากความตองการ
ของกิเลสตัวโลภมาก และมากยิ่งกวาทองฟามหาสมุทรสุดสาครเปนไหนๆ ไมมีอะไร
แขงไดในโลกทั้งสามนี้
ทานกลาวไววา นตฺถิ ตณฺหา สมานที แมน้ํารวมกันทั้งโลกธาตุ จะเสมอดวย
ตัณหา คือ ความอยากอันใหญหลวงยอมไมมี เริ่มแสดงความอยากตั้งแตวันเกิด
กระทั่งวันตาย ไมเคยบกพรองในคนคนหนึ่งๆ แมตายก็ตายไปดวยความอยากนั่นแล
เปนเจาอํานาจบาตรหลวงครองหัวใจสัตวโลก ฉะนั้น โลกจะหาความสุขสบายเพราะ
ความอยากไมมีเมืองพอ จึงผิดหวังไปตามๆ กัน ไมมีคําวา “เจอความสุขแลว เพราะ
ตัณหาเปนผูนําทาง” เราชาวพุทธจึงควรสะดุดใจบาง จะไมเลยเถิดเตลิดไปตามความ
อยากอยูเรื่อยไป พลาดทาเรื่อยไป
เมื่อความโลภมีมาก
ความรักความสงวนความถือสิทธิ์ถืออํานาจก็มีมากไป
ตามๆ กัน มีอะไรเขามาเกี่ยวของทีจ่ ะทําลายความรักความสงวนในสมบัติของตนให
บกพรองไปแมแตนิดเดียว จะกระทบกระเทือนตอจิตใจใหเกิดความเคียดแคนแนน
หัวอก และเกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาในขณะนั้น ไดแก ความโกรธแคน อันเปนคูกับ
ความโลภ ความหลงก็มีพื้นอยูแลว ไมรูสึกตัวเลยวา โลกนี้ทั้งโลกเปนโลกที่มีปาชา มี
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วันตายได มีวันสลายพลัดพรากจากของรักของชอบใจจํานวนนอยมากไปไดเหมือนๆ
สัตวและมนุษยทั่วไป
เมื่อจิตไดหนั เหไปทางดานวัตถุ สนใจกับดานวัตถุมากๆ จิตยิง่ มีความหยาบ
โลนลงไป เพราะไมใชวิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหลานั้นมาเปนตน เปนสาระแกนสารแทน
ใจ และเปนความสุขอันพึงพอใจของใจได นอกจากศีลธรรมซึ่งเปนของคูควรของใจ
เพราะเปนนามธรรมดวยกัน
ดวยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดรอนวุนวาย ทั้งคนโงคนฉลาด ทั้งคนเรียนมาก
เรียนนอย ทั้งคนมีคนจน จึงหาความสุขจากดานวัตถุแมมีจํานวนนอยมากเหลานั้น
ไมไดตามใจหวัง ไปที่ไหนมีแตกองทุกขซึ่งเต็มอยูในใจของคนทุกประเภท ทุกเพศทุก
วัยทุกชาติชั้นวรรณะไมเลือกหนา เพราะจิตหมุนไปในทางที่ผดิ จนเกินเหตุเกินผล ไม
สะดุดใจแมแตนอยเลยวาตน คือ ใจไดทอดตัวลงไปเปนเขียงเช็ดเทาใหคานิยมทางดาน
วัตถุเหยียบย่ําทําลายเรื่อยมา และยังจะเรื่อยไปอีกไมมีทางสิ้นสุด ถาไมสะดุดใจระลึก
รูตัวบางแตบัดนี้
หากโลกยังมีความสนใจในดานวัตถุมาก โดยไมสนใจกับศีลธรรมหรือศาสนา
เปนคูเคียงกันไปเลยแลว โลกก็จะถึงจุดระเบิดจนได ความระเบิดของโลกนั้นก็คือ
ความฉิบหายของโลกเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจตัวโลภตัวโกรธเคียดแคนนี้แล แผลงฤทธิ์
ออกไปทําลายทั้งผูอื่นและตัวเองใหฉิบหายปนปไป แทบไมมสี ิ่งใดเหลืออยูไดเลย
ดวยเหตุนี้นักปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ที่ทรงคนพบความจริง
ความปลอมทั้งหลายโดยประจักษพระทัยแลว จึงไดนําธรรมของจริงมาสัง่ สอนโลกโดย
แยกแยะทางดานวัตถุและดานนามธรรมเปนชิ้นเปนสวน ใหรูจักเลือกเฟนในสิ่งควรไม
ควร การทรงสั่งสอนโลกนั้นทานเรียกวาประกาศพระศาสนา การประกาศพระศาสนา
ก็คือ ประกาศความจริงอันถูกตองแมนยําแกสัตวโลก ใหยึดถือและปฏิบัติตามนั่นเอง
ผลคือความสงบเย็นใจจะเปนความหวังที่แนนอน ไมเปนความหวังแบบลมๆ แลงๆ
ดังทีเ่ คยเปนมาและเปนอยูเพราะการกินไมเลือก
ใจและกายซึ่งครองกันอยูก็ยอมมีที่ปลงวาง ไมรอนเปนไฟไปดวยกันเสียสิ้นทั้ง
กายและจิตใจ สมกับมนุษยเปนผูฉลาดกวาบรรดาสัตวในโลกที่อยูดวยกัน การดาแชง
ของสัตวที่เคยมีอยางลึกลับแกมวลมนุษยวาโหดรายทารุณ ก็จะไดเบาลง เพราะมนุษย
ฉลาดแบบมีศาสนาปกครองใจ มิไดฉลาดแบบผีแบบยักษดังที่เคยเปนมาประจํานิสัย
มนุษย
พระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองค ไมเคยทรงสั่งสอนอรรถธรรมใหแตกตาง
กันไปแมแตนอยเลย หลักใหญทรงสั่งสอนเรื่องกรรมของสัตว ประจําพระศาสนาของ
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แตละพระองคๆ ไมเคยเวน กรรม คือ การกระทํา ความคิดดี-ชั่วทางใจเรียกวา
มโนกรรม การกลาวดีชั่วทางวาจาเรียกวา วจีกรรม การกระทําดีชั่วทางกายเรียกวา
กายกรรม เรียกวา มโนสุจริต มโนทุจริตบาง วจีสุจริต วจีทจุ ริตบาง กายสุจริต กาย
ทุจริตบาง ตามแตกิริยาที่ทํานั้นเปนฝายดีหรือฝายชั่ว ผลก็แยกสวนแบงสวนไปตาม
หลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิตขึ้นมา ใหเปนสุขบางเปนทุกขบาง ใหเปนสุขโดยลําดับ
บาง เปนทุกขโดยลําดับบาง ใหเปนสุขอยางยอดเยี่ยมจนถึงทีส่ ุดแหงความสุขที่เรียกวา
ปรมํ สุขํ อันเปนความสุขสุดยอดบาง และเปนทุกขโดยลําดับจนถึงขั้นมหันตทุกข
มหันตโทษบางเปนรายๆ ไป
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ทรงสอนเรื่องกรรม แตที่อยูของกรรมนั้นอยูที่ไหน
กรรมอยูกับมนุษยและสัตวผูทํากรรม นอกจากสัตวตายจะไมทํากรรม เปนแตสัตว
เดียรัจฉานเขาไมทราบบาปบุญคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชนเปนอยางไร จึงไมใช
วิสัยที่จะรับศาสนาไวได และไมใชวิสัยของพระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนสัตวเหลานั้นยิ่ง
กวาการสนพระทัยสั่งสอนมวลมนุษยซึ่งเปนผูฉลาด รูจ ักดีชวั่ บาปบุญคุณโทษทุกอยาง
นอกจากผูไมเชื่อและไมทําตามเทานั้น
ศาสนาจึงตองประกาศในแดนมนุษย
ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดมาตรัสรู
ธรรม ยอมทรงแสดงอรรถธรรมแกมนุษยผูควรจะรับศีลธรรมไวไดเทานั้น เพราะ
มนุษยบางประเภทเขาก็ไมสนใจ เพราะความรูสึกทางจิตใจเปนอีกแงหนึ่ง มีความรู
ความเห็นเปนตางๆ ไมอาจจะรับธรรมไวได พระองคก็ไมทรงสอน
ผูที่ควรจะรับอรรถธรรมที่สั่งสอนไวไดโดยลําดับ พระองคกท็ รงสอน สอนตาม
ขั้นตามภูมิแหงอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผูรับฟง จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวง เพราะอํานาจแหงการสอนของพระพุทธเจา และอํานาจแหงการประพฤติ
ปฏิบัติตามของตนดวยความเชื่อความเลื่อมใส จนถึงจุดหมายปลายทางได
คําวาศาสนาจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับจิตใจมนุษยเรา มนุษยผูใดคณะใดไมมี
ศาสนา แตยึดวัตถุเปนศาสนาเปนที่ยึดถือของใจ ใจถือดานวัตถุเปนที่พึ่งที่อาศัย นี่
เปนอฐานะที่เปนไปไมได เพราะไมใชวิสัยของใจจะไปยึดสิง่ เหลานั้นมาเปนที่พงึ่ เปน
สรณะได นอกจากศีลธรรมอันเปนความเหมาะสมดีงามเทานั้น มีพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ เปนหลักใจ เปนที่ยดึ ที่ระลึกของใจ และปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสัง่
สอนไวดวยความถูกตองแมนยํา
นี่เปนวิสัยของจิตทีจ่ ะพึงคิดพึงยึดถือเปนอารมณ เพราะจิตมีอารมณเปนอาหาร
มีอารมณเปนเครื่องอยู กายมีวัตถุเปนที่อยู มีวัตถุเปนที่อาศัย มีวัตถุเปนเครื่องบํารุงใจ
มีอารมณเปนเครื่องบํารุงรักษาและเปนเครื่องทําลาย ถาอารมณนั้นเปนขาศึกตอใจ
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสัตวโลกดวยธรรม เพื่อความเหมาะสมกับใจซึง่
เปนนามธรรมดวยกันไดยึดและปฏิบัติตาม เชน ใหระลึก “พุทโธๆ”เปนตน ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิ่งกับใจ
เมื่อใจไดอาศัยพุทโธหรือธรรมบทตางๆ เปนอารมณเปนเครื่องยึดเหนีย่ ว ใจ
ยอมมีที่พึ่ง เมื่อใจมีที่พงึ่ ใจยอมมีความสงบสุขไมเควงควาง แมจะเคยฟุงซานวุนวาย
ควาโนนควานี้ตอนที่ยังไมไดหลักไดเกณฑ ยังหาที่ยึดถือไมได เมื่อไดรบั ธรรมเขาสูใ จ
ใจยอมสงบและมีความอบอุน เชนเดียวกับทารกเจอแมหรือพี่เลี้ยงฉะนั้น ที่นี่ยอนเขา
หาดานจิตภาวนา จิตใจแมจะเคยคึกคะนองมายิ่งกวามาตัวคะนองเปนไหนๆ ก็ตาม
ยอมไมทนตอการฝกการอบรมการทรมานดวยอรรถดวยธรรมนี้ไปได
พระพุทธเจาไดตรัสรูก็เพราะการฝกการทรมานพระองคดวยอรรถดวยธรรม
พระสาวกทั้งหลายไดบรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต ก็ลวนแลวแตการประพฤติ
ปฏิบัติฝกหัดทรมานตนดวยอรรถดวยธรรมทั้งสิน้ ธรรมจึงมีความจําเปนตอจิตใจมาก
มาแตกาลไหนๆ ธรรมเปนทั้งที่พงึ่ ที่ยดึ ของใจ เปนทั้งเครื่องซักฟอกจิตใจใหขาวสะอาด
ปราศจากมลทินไปโดยลําดับ จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพน สวนวัตถุ ไมมีวัตถุใดสมบัติ
ใดแมนิยมนับถือกันวามีคามาก ที่จะเขาไปซักฟอกจิตใจใหมีความสงบสุขและความ
ผองแผวสวยงาม หรือบริสุทธิ์จากสิ่งโสมมทีฝ่ งอยูภายในใจ คือ กิเลสประเภทตางๆ
ไดเลย นอกจากธรรมซึ่งคูควรของกันและกันเทานั้น
ดวยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเปนธรรมจําเปน สําหรับหมูชนผูตองการหลักเกณฑอัน
ถูกตองตามความเปนจริง กายก็ใหมีที่พงึ่ อันหนึ่ง คือ วัตถุสมบัติ ดังโลกทั้งหลายเสาะ
แสวงหาดวยวิธีตางๆ เพื่อความเปนอยูของกายจะไดสะดวก เพราะมีเครือ่ งบํารุงรักษา
ที่เหมาะสมกัน คือมีที่อยูอาศัย ปจจัยเครื่องบํารุงรักษารางกายใหมีความผาสุก เชน
ขาวน้ําโภชนะอาหาร เปนตน เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับประทาน เปนเครือ่ ง
บรรเทาทุกขเวทนาทางกายใหเบาลงและหายไป กลายเปนความอิ่มหนําสําราญขึ้นมา
เวลาหนาวก็หาผามาหม รอนก็อาบน้ําหรือใชพัดลม เหลานี้เปนวิสัยของกายกับวัตถุซึ่ง
เปนของคูควรกัน อาศัยกันไดชั่วระยะกาลที่ยังมีชีวิตครองรางอยู
แตใจตองมีอารมณเปนที่ยึดที่อาศัย จะอยูตามลําพังไมได ตองคิดตองปรุง ตอง
มีอารมณเปนเครื่องเลนอยูประจําราวเด็กกับตุกตานั่นแล ดวยเหตุนี้ทา นจึงสอนใหนํา
ธรรมะเขาสูใจ อันเปนอารมณในทางที่ดี ใหใจไดยึดถือและปฏิบัติเพื่อเปนอารมณของ
ใจ เฉพาะอยางยิ่งคือจิตตภาวนา ซึ่งเปนวิธีนอมธรรมใหเขาใกลชิดสนิทกับใจมากกวา
วิธีอื่นใด ใจมีธรรมเปนอารมณ ซึ่งเปนวิธีการเปลี่ยนอารมณอันเปนขาศึกตอใจที่เคย
เปนมาออก ในขณะเดียวกันนําอารมณอันดีงาม คือ ธรรม เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือ
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ธรรมบทใดก็ได ขึ้นชื่อวาธรรมแลวเปน “โอสถ” เครื่องเยียวยารักษาใจทัง้ สิ้น ตามแต
จริตนิสัยของผูนั้นๆ เปนรายๆ ไปจะชอบธรรมบทใด
จิตเมื่อไดธรรมเปนอารมณ บังคับฝกฝนอบรมตนดวยธรรมเปนอารมณ มีสติ
เปนเครื่องควบคุมงาน คือ การฝกฝนอบรมตน ใจเมื่อมีผูปองกันมีผูรักษามีพี่เลีย้ ง
คอยรักษาอันตรายให คือ สติ ยอมจะเขาสูความสงบเย็นไดในกาลเวลาหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย เมื่อจิตเขาสูความสงบไดดวยการฝกการอบรม หรือดวยอารมณแหงธรรมที่
นําเขาไปบริกรรมภาวนา จิตยอมมีความเย็นความเบาความสบายขึ้นมา โดยไมตองไป
หาความสุขจากที่ใดๆ
การที่จิตหาความสุขไมไดทั้งๆ ทีต่ องการความสุขอยูโดยทั่วกัน ก็เพราะจิต
แสวงหาความสุขไมถูกทาง มิหนําซ้ําความคิดปรุงตางๆ ซึ่งเปนขาศึกตอใจนั้น จิตยิง่ มี
ความขยันคิดปรุง โดยไมมีการหักหามตานทานอารมณที่เปนภัยนั้นบางเลย อารมณที่
จิตคิดปรุงอยูเสมอนั้นแล เปนตนเหตุทจี่ ะใหเกิดความวุนวาย เกิดความทุกขขึ้นมา เมือ่
จิตมีความสงบแลว ความทุกขความวุนวายเหลานั้นก็หายไป
สรุปความลงแลววา จิตที่หาความสุขไมไดก็เพราะ ความรบกวนตนเองดวย
อารมณที่เปนขาศึก
เมื่อนําอารมณอันเปนอรรถเปนธรรมเขาไปเปนเครื่องยึดแทน
อารมณไมดี จิตยอมมีความสงบเย็นได จิตสงบไดมากนอย ความสุขยอมเกิดขึ้นมาก
นอยตามๆ กัน จึงไมมคี วามสุขใด อยูในสถานที่ใด พอที่นํามายึดนํามาอวดโลกหรือ
อวดผูหนึ่งผูใดได นอกจากเสาะแสวงหาจิต ดวยวิธีการที่ถูกตองดังที่กลาวมานี้ การ
เสาะแสวงหาความสุขทางดานจิตใจโดยผิดทางนัน้ แสวงหาทางไหนก็จะเจอแตยาพิษ
ควาน้ําเหลวกันทั้งเพ ถาไมฝกหัดอบรมดวยธรรมหรือนําธรรมเขาสูใจ มีจติ ตภาวนา
เปนสําคัญ โดยมีสติเปนเครื่องบังคับงานที่ทําทุกระยะที่บําเพ็ญ ไมใหจิตเผลอจากงาน
ของตนที่กําลังทําอยูเวลานั้น
เชน กําลังบริกรรมภาวนา ก็ใหมีสติรับทราบกับคําบริกรรมของตนไปทุกระยะ
ไมขาดสาย โดยไมตองคาดตองหมายวามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นไดในแงใด หรือจะ
เกิดขึ้นในลักษณะใด อันเปนการกอกวนงานของตนใหลมเหลวไปได ใหมีแตปจจุบนั
ธรรม คือ คําบริกรรมกับสติควบคุมกันโดยเฉพาะ สติรูอยูกับธรรมบทนั้นๆ เทานั้น
เปนปจจุบนั อยูโดยสม่ําเสมอ ผลจะพึงปรากฏเปนความสงบสุขขึ้นมาเอง เมื่อใจหาทาง
เล็ดลอดออกไปหาอารมณอันเปนขาศึกไมได เพราะการบังคับบัญชาดวยสติมีกําลัง
เพียงพอ
ผูเจริญทางดานปญญา ปญญาเคลื่อนไหวไปไหน สติตามสอดสองไปดวย เรื่อง
ความรูความฉลาดยอมจะแตกแขนงออกไปเปนลําดับลําดาหาประมาณไมได เพราะขึ้น
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ชื่อวาปญญาแลวหาความสิ้นสุดไมได เมื่อเจาของมีความสนใจพาคิดอานไตรตรอง ใน
สภาวธรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอยูเสมอดวยความสนใจ มีสติเปนเครื่อง
กํากับรักษา ความเฉลียวฉลาด ความคลองแคลววองไว การปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดถือ
จะเปนไปไดโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงปญญาที่มีสติเปนเครื่องควบคุมไมแยกกัน
นี่เรากลาวในเบื้องตนเปนสองภาค คือ ภาคกายอยางหนึ่ง ภาคจิตอยางหนึ่ง
สิ่งที่ควรแกรางกายซึ่งเปนดานวัตถุดวยกัน ก็ไดแกวัตถุทั้งหลายมีอาหารการ
บริโภค เงินทอง ขาวของ ตึกรามบานชอง เปนตน นี่เปนคูควรของกายที่จะพึงอาศัย
โลกทั้งหลายจึงตองเสาะแสวงหากัน เปนแตแสวงหาจนเลยเถิด ไมรจู กั การแยกแยะ
ทางดานจิตใจออกบางเลย มิหนําซ้ํายังตองบังคับจิตใหเขาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
วัตถุทั้งหลายเขาอีก ซึ่งเปนอฐานะ มันเปนไปไมได ทีจ่ ําตองทําลงไปนั้นเพราะความไม
รูไมเขาใจ ที่รายจนนาใจหายก็คือ การยกวัตถุขึ้นเปนพระเจาบนหัวใจอีกดวยนั่นแล
เมื่อยกวัตถุขึ้นเปนพระเจาเสียเชนนั้น ใจที่ควรจะเปนพระเจาไดตามความเปน
จริงของสิ่งทีเ่ ปนฐานะตอกัน ใจก็เลยกลายเปนบอยของวัตถุทั้งหลายนั้นไปเสียโงหัวไม
ขึ้น หาความแปลกประหลาดอัศจรรยภายในรางกายและจิตใจนี้ไมเจอเลยจนกระทั่งวัน
ตาย และตายแบบลอยลมหาจุดหมายไมเจอ ทัง้ นี้เพราะไมใชวิสัยของกัน ระหวางวัตถุ
กับใจที่เปนวิสัยของกันไดอยางสนิทก็เฉพาะวัตถุกับรางกาย
ซึ่งเปนวัตถุเหมือนกัน
เทานั้น
ใจจึงแยกตัวออกจากวัตถุใหเหมาะกับวิสัยของตนที่ควรแกนามธรรม สิ่งที่ควร
ตอใจอยางยิ่งเหมาะสมตอใจอยางยิ่ง คือธรรม เพราะเปนนามธรรมดวยกัน ไมใชวัตถุ
อีกประการหนึ่งใจเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งกวารางกายเปนไหนๆ จึงควรไดรับการอบรม
ดวยธรรมใหมีหลักมีเกณฑ แมจะเปนฆราวาสก็ควรเขาใจวา ใจนี้เปนนาย กายเปนบาว
ใจเปนหัวหนางาน ใจไดรับการอบรมมากนอยเพียงไรหรือไม ถาใจไมไดรับการอบรม
บางเลย ก็จะพาความประพฤติทางกาย ทางวาจาอันเปนเครื่องมือของใจ ใหเสียหาย
แหลกเหลวไปไดโดยไมอาจสงสัย
ถาใจไดรับการอบรมดวยศีลดวยธรรมอันดีงาม ใจก็จะมีหลักมีเกณฑมีเหตุมีผล
เปนเครื่องประคับประคองตัวไปไดโดยราบรื่นดีงาม ตลอดความประพฤติหนาที่การ
งานที่แสดงออกทางกายวาจา จะเปนไปดวยความสม่ําเสมอ และถูกตองดีงามไปตามๆ
กัน เนื่องจากใจไดรับการอบรม คือ นายเปนผูฉลาด สามารถที่จะยังกาย วาจาอันเปน
เครื่องมือหรือเปนบาวนั้น ใหพูดใหทําในทางดีไมเสียหาย นอกจากนั้นยังสรางคานิยม
ใหแกตนและสังคมไมมปี ระมาณ
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โลกหรือผูใดคณะใดก็ตามไมมีศาสนา เรียกวาเปนโลกที่หมดหวัง รางกายแตก
แลวก็เทานั้นเอง ใจที่เปนของไมตายไมทราบจะพึ่งอะไร วัตถุทั้งหลายแมมีเต็มโลกก็
ไมมีสิ่งใดทีจ่ ะติดสอยหอยตามจิตใจไปไดเลย ตางก็เปนโมฆะไปดวยกันทั้งสองอยาง
คือรางกายก็เปนโมฆะ
วัตถุที่เคยเปนคูควรของกันและกัน
เมือ่ ตายแลวก็หมด
ความหมายเปนโมฆะไปเชนเดียวกัน
สวนใจที่มีความสืบตอภพตอชาติตามกฎธรรมชาติยังบังคับอยู แตไมรูวิธีเสาะ
แสวงหาที่ยึดถือหรือที่พึ่งที่อาศัย ก็จะไดรับความทุกขเดือดรอนในภพชาติตอไป เพราะ
คนเราเมื่อไมทําความดีก็ตองทําความชั่ว เมื่อเห็นความดีเปนของไมจําเปนแลวก็ตอง
เห็นความชั่วเปนของจําเปน และเสาะแสวงกระทําตามใจชอบ รอยทั้งรอยที่ใจชอบตอง
เปนสิ่งที่ผิด การกระทําความผิดเราจะทราบวาผิดหรือไมก็ตาม ผลตองเปนพิษดวยกัน
นี่คือคติธรรมดาไมลําเอียง เคยเปนอยางนี้แตไหนแตไรมา ไมขึ้นอยูกับความเชื่อ
หรือไมเชื่อของใคร และการลบลางใด
ดวยเหตุนี้เราทั้งหลายไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนคูควรกับใจอยางยิ่ง
เหมาะสมกับความเปนมนุษยอยางยิ่ง ไมมีอะไรยิ่งไปกวา และเปนภาชนะอันดีงามกับ
พุทธศาสนาดวยแลว จึงควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายใน
จิตใจของตน ดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรอยาไดลดละทอถอย ใหมีความหนัก
แนนในหนาที่การงาน มีเหตุมีผลเปนเครื่องบังคับการดําเนิน คือความเพียรของตน
อยาปลอยใหเปนไปตามยถากรรม
ความขี้เกียจขี้คราน
ความออนแอความทอแทถอยหลัง หากเปนสิ่งที่ยัง
ประโยชนหรือความสิริมงคลใหโลกไดรับแลว โลกนี้จะไมอับเฉา โลกนี้จะไมมีความ
ทุกขเดือดรอนวุนวายเหมือนดังที่เปนอยูนี้เลย
จะเปนโลกเปนบุคคลที่เต็มไปดวย
ความสงบสุขและความเปนสิริมงคลประดับตนดวยกัน เพราะสิ่งดังกลาวนี้มีอยูกับทุก
คน แตสิ่งเหลานี้หาความสงบสุขและความเปนสิริมงคลไมได นอกจากเปนเครื่องย่ํายี
ตีสงเดชใหไดรับความทุกขลําบากไปตามๆ กันเพราะหลงกลของมัน
ดวยเหตุนี้จงึ ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องแกกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงสัตว
ดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเอาจริงเอาจัง ตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว
แลวโดยถูกตอง นั่นคือหลักใจฝากเปนฝากตายของเรา เมื่อมีธรรมเปนหลักใจแลวก็
เปนหลักความประพฤติหลักการดําเนินทั้งหลาย
เมื่อดําเนินตามนี้ผลที่พึงใจไมได
สรางความเดือดรอนสงสัยใหคน ผลนั้นจะพึงเปนขึ้นมาเองโดยลําดับ
อยาหมายอดีตอนาคตวา เมื่อวานนี้ไดทํามามาก หรือปกลายนี้ไดทํามามาก
ปซืนนี้ไดทํามามาก ปนี้จะทํามากอยางปกลายปซืนเห็นจะแย นี่คือกลมายาของกิเลส นี่
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คือเรื่องหลอกตัวเอง สวนกิเลสมันไมเคยมีอดีตอนาคตปจจุบันที่ไหนเลย มันทํางาน
บนหัวใจสัตวอยูตลอดเวลา อกาลิโก ไมสนใจกับกาลเวลาสถานที่อะไรทั้งสิ้น ใหคิดย้ํา
เขาที่ตรงนี้เพื่อทันกลมายาของกิเลส
กิเลสเคยอยูกับเรามาตั้งแตกอนเกิด ตั้งแตวันเกิด อยาวาปกลายปซืนแหงการ
ทําความเพียรของเราเลย ยังไมมีความรูสึกสะดุดใจเลยวา มันเคยฝงจมอยูภายในใจ
มานานแสนนานแลว ทําพิษภัยแกเรามามากยิ่งกวาปกลายปซืน ทําไมจึงไมสนใจคิด
เพื่อแกสิ่งเหลานี้ออก อุบายวิธีของปญญาตองใชอยางนั้น
กิเลสยอกยอนไปตรงไหน สติปญญาตองยอกยอนตามใหทันกลมายาของมัน
จึงชื่อวาเปนผูสั่งสมความฉลาด คือ สติปญญาอันเปนธรรมชาติที่เกรียงไกร เปนอาวุธ
ที่ทันสมัยมาแลวแตครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสมและทรงบําเพ็ญมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ไมมีอดีตอนาคตตลอดสถานที่วาจะลาสมัย
คําวา สวากขาตธรรม มีมัชฌิมาปฏิปทาเปนตน เปนธรรมที่เหมาะสมอยูตลอด
กาลกับบุคคลผูสนใจนําไปประพฤติปฏิบัติ เราอยาหลงกลมายาของกิเลสคือสนิมกัด
กินใจใหสึกหรอและเสียไป จงเรงประพฤติปฏิบตั ิไดมากเทาไร กิเลสขาดลอยไปมาก
เทาไรยิง่ ดี จิตใจยิ่งมีคุณคาขึ้นมามากเทานั้น จงทําใหสมน้ําสมเนื้อ สมกับธรรมที่
ประกาศสอนไวเปนธรรมอัศจรรยเหนือโลกสมมุติทั้งมวล
พระองคไดมาดวยความ
รอดตาย ไมใชไดมาแบบธรรมดาแบบกอนแลวนิน แบบกินแลวนอน ไมเหมือนได
สมบัติตางๆ ที่โลกเสาะแสวงกัน
จงเล็งเห็นพระทัยของพระพุทธเจาที่มพี ระเมตตาสูงสุดแกมวลสัตว ถึงกับตอง
สละชีวิตของพระองคเปนเดิมพัน
หากจะตายก็ทรงยอมเพื่อโลกสงสารไดรับความ
รมเย็น พระองคทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเปนโพธิญาณ คือความเปนศาสดาของ
โลกมาเปนเวลานาน การปรารถนามานานกับการประพฤติการปฏิบัติพระองคตามหลัก
แหงโพธิญาณ ก็ตองนานเหมือนกัน จะมีความลําบากทรมานมากนอยเพียงใดและนาน
เทาใด ตั้งแตเริม่ แรกแหงความปรารถนามา จนถึงขั้นสมบูรณแหงการเปนศาสดาสอน
โลก และทรงอุตสาหพยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพาน คิดคํานวณดู
ก็ทราบได
เราควรนํามาเปนคติเครือ่ งเตือนใจวา ไมควรอยูดวยความประมาทนอนใจ ควร
ขะมักเขมนเขนฆากิเลสภายในใจแบบนักตอสูตามทางศาสดา ใหสมกับพระองคมพี ระ
เมตตาลนโลกตอมวลสัตวเรื่อยมา ไมอึดอัดทอถอยปลอยทิ้งเสียกลางคัน พวกเราเพียง
ประกอบความเพียรนิดๆ หนอยๆ ทําไมจะพลันลนโลกลนสงสาร เกงกวาครูแลว นั่น
ไมสมควรแกเราผูเปนลูกศิษยตถาคตเลย
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ฉะนั้น กิจใดงานใดที่เปนการบูชาตถาคตไดสมเพศสมภูมิ กิจนั้นงานนั้น คือ ธัม
มานุธัมมปฏิปนโน การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมยงิ่ แบบแหวกแนว ไมหยอน
แบบกิเลสกดคอใหทําตามใจชอบ เล็งเข็มทิศและปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรง
สั่งสอนไวแลว นั่นคือการบูชาตถาคตโดยตรง และเหมาะสมอยางยิ่งของนักบวชเราผู
พรอมในแนวรบแลวเพื่อชัยชนะโดยถายเดียว ไมถอยทัพกลับแพขาศึกคือกิเลสภายใน
ใจ
กิเลสมีหลายประเภท มัชฌิมาปฏิปทาจึงตองมีหลายประเภท ใหทันกับ
เหตุการณของกิเลสที่มีกลมายารอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคม หากจะมีแตอุบาย
อันหนึ่งอันเดียวเทานั้นไมไดไมทันกิเลส จึงตองผลิตขึ้นมาใหมาก บรรดาอุบายของ
สติปญญาอยางไรจะทันกับกลมายาของกิเลสประเภทใด
สติปญ
 ญาตองผลิตขึ้นมา
คิดคนขึ้นมาเรื่อยๆ ใหทันกัน เขาสรางบานแตละหลังขึ้นมา เครื่องมือของเขามีจํานวน
มากเทาไร เชน พวกรับเหมากอสรางตางๆ เครื่องมือการกอสรางของเขาเปนลํารถ มีกี่
ประเภทนับไมถวน กวาจะสําเร็จขึ้นมาแตละหลังตองทุมเทกําลังวังชา สติปญญาตลอด
เครื่องมือการกอสรางลงไมนอยเลย
การสรางมรรคผลนิพพานขึ้นแกตัวเราใหเปนหลักเปนเกณฑ เปนหลักแหลงอัน
แนนหนามั่นคง เปนที่พึงพอใจ เครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวเทานั้นไมได
จําตองมีเครือ่ งมือมากมาย เพราะสิง่ ทีจ่ ะตัดรอนและคอยทําลายเรามีอยูมาก คือกิเลส
มีประเภทตางๆ
จึงตองใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับการแกการปราบปรามกิเลส
ประเภทนั้นๆ ใหหมดสิ้นไปจากใจ
อาว จิตมันหยาบเพราะกิเลสพาใหหยาบ จิตดื้อเพราะกิเลสพาใหดื้อดาน เมื่อ
กิเลสประเภทดื้อดานหาญสูตออรรถตอธรรมมีมาก
เราก็ตองปราบกิเลสดวย
มัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมัง คือ ยิ่งยวด เอา ตายก็ตายไมยอมถอย สติปญญามีเทาไร
ขุดคนขึ้นมาฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสไมยั้งมือ ชนิดใครดีใครอยู ใครสูไมไดก็พังลงไป
ที่สุดยกเอาจนกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจ
นี่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทาทีท่ ัน
เหตุการณ เปนเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสําหรับแกกิเลสประเภทดื้อดาน
เมื่อกิเลสประเภทนั้นสลายลงไปหรือดับลงไป เพราะอํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทา
ที่ทันสมัยนี้ กิเลสประเภทกลางแสดงออกมา มัชฌิมา คือ สติปญญาขัน้ เหมาะสมกันก็
ผลิตขึ้นมาและแกกันไปปราบกันไปโดยลําดับ จนถึงกิเลสขั้นละเอียดที่แทรกซึมอยู
ภายในใจถึงกับเจาตัวก็ไมรูในขั้นแรก แมเชนนั้นก็ไมทนตอสติปญญาอันเปนเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับกิเลสขั้นนี้ไปได คือสติปญญาประเภทละเอียด ในครั้งพุทธกาลทาน
เรียกวา มหาสติ มหาปญญา
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นี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุด สําหรับแกกิเลสประเภทละเอียดสุดใหหมดสิ้นไป
จากใจ เมือ่ กิเลสหมดสิ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงแลว เครื่องมือแกหรือปราบกิเลสเหลานี้
ก็หมดปญญาหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติ ดังนั้นพระอรหันตทานจึงไมนิยมวาทาน
เปน มหาสติ มหาปญญา หรือทานโงเขลาเบาปญญา เมื่อถึงขั้นพนจากแดนแหงสมมุติ
นี้แลวทานไมเสกสรรปนยอ หรือตําหนิติเตียนตนเองวาดีเยี่ยมหรือเลวทรามต่ําชาใดๆ
กับผูใดหรือสัตวตัวใดเลย อยูตามสภาพแหงความจริงอยางคงเสนคงวาเสมอไป จน
อวสานสุดทายแหงสมมุติ
สติปญญาก็เปนสมมุติ เปนเครื่องมือ ฟงซิ เมื่อกิเลสยังมีอยูภายในจิตใจ
สติปญญาจําตองมี เมื่อกิเลสสิ้นไปแลว สติปญญาประเภทแกกิเลสก็หมดปญหากันไป
เอง เชนเดียวกับการปลูกบานสรางเรือนเสร็จสิน้ ไปแลว เครื่องมือก็หมดปญหาหนาที่
ไปเอง นี่กเ็ ปนเชนนั้น เวลาจะใชก็คิดขึ้นมาใช ใชตามหนาที่การงานซึ่งไมเกี่ยวกับกิเลส
ประเภทใดเลย
เพราะฉะนั้นศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี จึงเปนธรรมสมมุตติ ามกิเลสประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนสมมุติดวยกัน เมื่อกิเลสพังทลายลงหมดแลว ศีล สมาธิ ปญญา ก็หมด
ปญหาไปตามๆ กัน เหลือแตความบริสุทธิ์ของใจ แมจะนํามาใชก็จะใชตามหนาที่การ
งาน ในความจําเปนตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เพราะเปนสมมุติดวยกัน จะวาสมมุติ
ทั้งปวงทัง้ ฝายดีและฝายชั่วเปนไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ได นอกจากจิตที่
พนสมมุตินอกสมมุติไปแลวเทานั้น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงตามไมถึงเขาไมถึง แม
เชนนั้นจิตทีบ่ ริสุทธิ์แลวก็ยังตั้งชื่อใหเปนสมมุตไิ ดอยู เชน วิสุทธิจิต หรือจิตบริสุทธิ์เปน
ตน เพื่อใหคลองกันกับโลกที่ยังมีสมมุติอยู
ดวยเหตุนี้จติ ของพระอรหันตจงึ ไมมีเวทนาใดๆ เขาไปเจือปน เขาไปเกี่ยวของ
ไดเลย เพราะจิตนั้นพนแลวจากแดนสมมุติ เวทนาจะเปนสุข เปนทุกข เฉยๆ ประเภท
ใดก็เปนสมมุติ เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทั้งนัน้ จะเขาไปเกี่ยวของจิตที่วิมุตติหลุดพน
แลวไดอยางไร ศีล สมาธิ ปญญา ก็อยูในกฎแหงไตรลักษณนี้เชนเดียวกัน มีเกิด มีดับ
ถาจะเรียกวาสมมุติ แตสมมุติฝายดีฝายชั่ว สมมุติฝายแกฝายผูกมัด มีสองประเภท
เมื่อไดทํางานกันเต็มเม็ดเต็มหนวยจนไดผลเปนที่พึงพอใจแลว
สนามรบ
ระหวางกิเลสกับสติปญญาก็สิ้นสุดลง ผลคือสันติสุข ทีเ่ รียกวา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่น
ยิ่งกวาความสงบอยางเต็มภูมิไมมี ก็หมายถึงความสงบอยางราบคาบของจิตที่พนแลว
จากกิเลสเครื่องกอกวนประเภทตางๆ ไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในใจเลยนั่นเอง
นี่จิตเปนสันติธรรมโดยธรรมชาติของตัวเองเปนอยางนี้ เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดย
สมบูรณแลวก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวง นี่อํานาจของศาสนธรรมที่พระพุทธเจา
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ประกาศสอนไวกับใจสัตวโลก ซึ่งเปนคูควรและเหมาะสมกับธรรม เมือ่ นํามาปฏิบัติ
นํามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ยอมทําจิตใจใหมคี วามรื่นเริงบันเทิง มีความสงบสุข มี
ความอบอุนภายในตนเองโดยลําดับของภูมิจิตภูมธิ รรมภายในใจ ไมวาจะภพนี้ชาตินี้
หรือภพใดชาติใดก็ตองอาศัยวิบากกรรม คือบุญกุศลที่ตนสรางไวนี้เปนที่ยึดที่อาศัย
เปนคูเคียงของใจเสมอไป จนกวาจะถึงวิมุตติหลุดพนแลวก็กลายเปน ปฺุญปาป ปหิน
บุคคล คือ ผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว นั้นชื่อวาเปนผูหมดปญหาไมมีสิ่งใดเขาไป
เกี่ยวของอีกเลย
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

บิณฑบาตโปรดสัตว
ทุกๆ ทานมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ความมุงมาเพื่ออรรถเพือ่ ธรรมนี้ ตรงกับ
หลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนไวเพื่อมรรคผลนิพพานแกบรรดาสัตว มีฝาย
ภิกษุ เปนตน เจตนาของผูบวชกับเจตนาของผูส ั่งสอนหรือเจตนาของพระพุทธเจาเขา
กันไดแลว ผลที่แสดงออกยอมเปนความสงบสุข กิริยาที่แสดงออกของผูมีเจตนาเปน
ศีลเปนธรรมอยางเต็มใจอยูแลวนั้น จะเปนกิริยาที่นาดูทุกสิ่งทุกอยาง ไมแสลงหูแสลง
ตา ในเวลาพูดหรือกิริยาของกายที่แสดงออก จะเปนไปเพื่อความสวยงาม เปนไปเพือ่
เหตุผลแหงการพูดทุกๆ ประโยค และการฟง การพูด การสนทนาระหวางพระดวยกัน
ซึ่งเปนผูมงุ ตอความจริงดวยกันก็พูดอยางมีเหตุมผี ล พูดไมยึดไมถือทิฐิมานะ ไมนํา
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ําตลอดวงศสกุลเขามาเกี่ยวของในวงของพระ อันเปนความสูงสง
เหนือสิ่งใดอยูแลว นอกจากหลักธรรมที่พงึ จะไดรับจากกันและกันในการสนทนาหรือ
พูดจาปราศรัยซึ่งกันและกันเทานั้น
ในครั้งพุทธกาลทานแสดงไววา กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การ
ปรึกษาสนทนากันตามกาลเวลาในบรรดาธรรมทัง้ หลายนั้น ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด
ไมไดสนทนาไมไดคุยกันแบบอวดรูอวดฉลาด วาตนไดเรียนมากเรียนสูง มีความรูชั้น
นั้นชั้นนี้ แลวเอาความสําคัญในชั้นภูมินั้นมาเปนอํานาจ มาเปนเกียรติยศชื่อเสียง มา
เปนความโออวด มาเปนทิฐิมานะ และแสดงออกเปนความกระทบกระเทือนเพื่อน
สหธรรมิกดวยกัน ทําใหกระเทือนจิตใจของผูฟง ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรทัง้ สองฝาย
และกลายเปนสภากิเลสไป
นั่นไมใชธมฺมสากจฺฉาตามหลักมงคลที่ทานแสดงไวใน
มงคล ๓๘ ประการ
ผูใดพูดก็ตาม ผูพูดก็พดู เพื่ออรรถเพื่อธรรม พูดเพื่อความจริง ผูฟง ก็ฟงเพื่อ
อรรถเพื่อธรรม ฟงเพื่อความจริงดวยกัน พูดเทาไรฟงกันเทาไรก็ยิ่งมีรสชาติดูดดืม่
และไดรับผลประโยชนไปโดยลําดับไมเฟอ คําพูดก็ไมเฟอ การฟงก็ไมมากไป ทานจึง
วา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
นี่เราทั้งหลายที่มาจากที่ตางๆ ลวนมีอุปชฌายอาจารยดวยกันทุกคน ลูกเกิด
ขึ้นมาตองมีพอมีแม พระที่บวชมาก็ตองมีอุปชฌาย กรรมวาจาจารย นอกจากนั้น
ยังไดรับการอบรมจากครูอาจารยตามสถานที่ตางๆ มากนอยตามสมควร เปนแตความ
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หนักเบา ลึกตื้นหยาบละเอียดนั้น อาจมีตางกันอยูบาง ซึ่งขึ้นอยูกับผูใหการอบรมที่มี
พื้นเพตางกัน
การมาอยูดวยกันหลายทานหลายองค แตละองคนั้นมีจริตนิสัยตางๆ กันเปน
รายๆ ไปไมซ้ํากัน แมจะมีนิสัยเรียกวา นานาจิตฺตํ มีความรูสึกในแงตางๆ ผิดกัน
ตลอดกิริยาอาการที่แสดงออกตางกันก็ตาม แตสิ่งที่รวมกันไดสนิทไดแกศลี ไดแกธรรม
ใครจะมีอากัปกิริยาจริตนิสัยอยางไรก็ตาม มีธรรมวินัยเปนเครื่องบังคับ เปนเครือ่ ง
ปกครอง เปนเครื่องปฏิบัติดําเนิน ยอมอยูดวยกันไดเปนผาสุก ไมมีทจี่ ะเกิดความ
ระแคะระคายซึ่งกันและกันวา องคนั้นทําอยางนั้น องคนี้ทําอยางนี้ จนถึงกับเกิดความ
ทะเลาะเบาะแวงกันขึ้น
เพราะความทะเลาะเบาะแวงนั้นเปนสาเหตุมาจากทิฐิมานะ
ความไมลงกัน ไมฝายใดก็ตองฝายหนึ่งเปนผูผิด รวมกันแลวก็เรียกวาผิดทั้งสองฝายจึง
ตองทะเลาะกัน
ถาฝายหนึ่งยังดี ฝายหนึ่งผิดก็ผิดคนเดียว ฝายดีก็รักษาความดีดวยความเปน
ธรรมไวได เรื่องก็ไมเกิด การทะเลาะวิวาทก็ไมมี แตเมื่อมีการทะเลาะวิวาทขึ้นแลว จะ
วาใครดีใครถูกนั้นยอมพูดยาก นอกจากจะพูดวามีสวนหนักสวนเบาตางกัน ผูเปน
ตนเหตุทําใหคนอื่นไดรับความกระทบกระเทือนถึงกับตองทะเลาะเบาะแวงกันนั้นมีโทษ
หนัก หรือมีความผิดมากกวาผูที่เปนปลายเหตุ
ถาตางองคตางมีธรรม มุง หลักความจริงเปนหลักใจอยูแลว เรื่องดังกลาวนี้ก็ไม
เกิดขึ้นไดเลย เพราะตางองคตางดูจิตใจของตนอยูเสมอ ใจเปนทีแ่ สดงออกแหง
เหตุการณหรือเรื่องราวตางๆ ผิดถูกดีชั่วเจาของเปนผูรู ผูรักษา ผูคอยกํากับดูแลดวย
ความมีสติ ยอมจะทราบการแสดงออกของจิต แมเพียงคิดขึ้นมาเฉยๆ ก็พอทราบไดวา
คิดผิดถูกดีชั่วประการใด ไมถึงกับตองปลอยใหแสดงออกมาทางกิริยามารยาทใหคน
อื่นไดเห็น ใหปลงธรรมสังเวช
ความเปนผูเขมงวดกวดขันระมัดระวังรักษาความเคลื่อนไหวของใจ
ที่เปน
ตนเหตุเปนตัวเหตุอยูเสมอดวยกันอยูแลว เรื่องอะไรๆ จะไมเกิด เพราะสิ่งทีไ่ มดี
ทั้งหลายนั้นเปนสิ่งที่เราถือวาเปนขาศึกแกใจของเราทุกๆ คนอยูแลว ไฉนจะมีเจตนา
สงเสริมสิง่ ทีผ่ ิดนั้นออกมาอยางออกหนาออกตา ถึงกับเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้น
ซึ่งเปนความหยาบคายมาก ไมสมควรแกผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมอยางแทจริงเลย
เรียกวาขวางโลก ขวางธรรมอยางยิ่ง เกินกวาจะใหอภัยกันไดในวงพระปฏิบัติ
นี่เราไมเปนอยางนั้น แตการกลาวทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องหมูคณะ ตองพูดทั้งดีทั้งชั่ว
ทั้งผิดทัง้ ถูก ทั้งความสงบและความไมสงบเปนสาเหตุมาเพราะอะไร จะไดเขาใจกันไว
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ไมงั้นจะเสียเปรียบใหกิเลสประเภทแทรกซึม ซึ่งคอยโอกาสทําลายธรรมอยูเสมอ ใคร
เผลอแงใดชองใดเปนเสียทาใหมัน และเคยเสียใหมันอยูเสมอมา
ลูกศิษยตถาคตมีกี่องคก็เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มีความรักความสนิทกันยิ่ง
กวาวงใดทั้งหมด วงลูกศิษยตถาคตนี้เปนวงอรรถวงธรรม เปนวงทีไ่ วอกไวใจกันได
เพราะตนเปนผูเชื่อตนเองดวยธรรมอยูแลว เมื่อตนเปนผูเชื่อผูมั่นใจตนเองดวยธรรม
ภายในตนอยูแลว การแสดงออกทุกสิ่งทุกอยางที่ผิดจะใหเปนไปดวยเจตนานั้นไมมี
เลย นอกจากความผิดพลาดบางเพราะความรูเทาไมถึงการณนั้นอาจมีได ผูเกี่ยวของ
ซึ่งเปนนักธรรมะดวยกันก็ยอมใหอภัยกัน
แมผูผิดก็ตองเห็นโทษแหงกิริยาการ
แสดงออกของตน ไมใหผิดอีกในขอที่ทราบแลว รูแลวนี้วาเปนสิ่งผิด นี่สันติธรรมก็มี
ขึ้นไดและอยูดวยกันเปนผาสุก
วงใดจะมีความเหนียวแนนมั่นคง เปนที่ไวใจไดทั้งตนและเพื่อนฝูงตลอดผูอื่นที่
เกี่ยวของ นอกจากวงของผูรักธรรมและปฏิบัติ ไมมีวงใดจะยิง่ ไปกวาวงลูกศิษยตถาคต
คือภิกษุบริษัทผูมีใจเปนธรรม คลังแหงธรรมพรหมวิหาร นี่กลาวถึงเรื่องที่อยูดวยกัน
จะมาจากชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดก็ตาม นั่นไมใชเรื่องที่จะนํามาคิดในวงธรรมวินัยของ
พระ เพราะเปนเรื่องของโลกที่เขาถือกัน ตามประเพณีของโลกตามนิสัยของโลก
เรื่องที่นํามาคิดเพื่อเปนประโยชนแกตน
และความรมเย็นในหมูเพื่อนพระ
รวมทั้งหมดที่มาอยูดวยกันนี้คือมนุษยที่สมบูรณแบบ
ปฏิบัติดวยกันนั้นคือธรรม
ดวยกัน ใครจะเปนชาติชั้นวรรณะใด มาจากสกุลใด ประเทศชาติบานเมืองใดก็ตาม
เปนมนุษยอยางสมบูรณแบบดวยกัน หาที่ตําหนิหรือที่บกพรองไมได เมื่อเปนเชนนั้น
จึงตองมีความเสมอภาคกันดวยความเปนมนุษย ดวยความเปนพระเปนเณรดวยกัน
แลวบวชเขามาในพระศาสนาจากอุปชฌายะใด ที่ไดรับแตงตั้งหรือไดสมมุติกัน
ขึ้นแลวดวยความถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย และการบวชถูกตองตามหลักพระ
วินัยโดยสมบูรณตามขั้นของสมมุตินนั้ ๆ แลว ก็ยอมเปนพระเปนเณรโดยสมบูรณ
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาเปนสมานสังวาส คือมีความเปนอยูเสมอกัน ไม
นิยมวาชาติชั้นวรรณะ ฐานะ สูงต่ําประการใด
เมื่อศากยบุตรพุทธชิโนรสคือนักบวชนักปฏิบัติตามรองรอยของพระพุทธเจา ได
ดําเนินตนไปตามหลักความถูกตองดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ อยูที่ไหนก็เปนผาสุกสบาย
ตนเองก็ไมขวางตนเองภายในใจ คนอื่นก็ไมไดรับความกระทบกระเทือน อาหารปจจัย
มีมากนอยแจกจายกัน เฉลี่ยเผื่อแผกันใหทั่วถึง ดวยความจงรักภักดีตอกันดวยความ
เมตตาสงสาร เห็นทานเหมือนเราเราเหมือนทานไมลําเอียง เพราะคุณคามีเทากัน ลิ้น
ปาก ทอง มีความจําเปนเทากัน ไมวาผูใหญผูนอยมีความจําเปนเสมอกันในเรื่องเชนนี้
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เพราะฉะนั้น การจัดการแจกอาหารจตุปจ จัยไทยทานที่ไดมาจากที่ตางๆ ดวยความเปน
ธรรม จึงนําไปแจกแบงใหถูกตองสม่ําเสมอดวยความเปนธรรม เชนเดียวกับที่เขาใหมา
ดวยความเปนธรรม สม่ําเสมอกันไปหมด นีค่ ือความผาสุกของพระเราที่อยูรวมกัน
จํานวนมากหรือนอย
ออกจากสกุลใดมาก็ตาม สกุลนั้นๆ ไมนําเขามาเกี่ยวของในวงของพระ ใหมีแต
เรื่องของพระลวนๆ แลวอยูเปนผาสุก ถานําวงศ นําสกุล นําชาติชั้นวรรณะ นําวิทย
ฐานะ ความรูชั้นนั้นชั้นนี้เขามาเกี่ยวของแลว นั้นแลคือตัวไฟ มันมาเผาหัวใจตนเอง ทํา
ใหเยอหยิ่งจองหอง แลวเหยียบย่ําทําลายผูอื่น ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นลงไดอยางไม
ตองสงสัย นั่นคือสิ่งที่จะทําความแตกราวแกกันและกันใหเกิดขึ้น เพราะมีความเหลื่อม
ล้ําต่ําสูงเกิดขึ้นในวงแหงพระ ซึ่งเปนวงสมานสังวาส คือความเสมอภาคแหงกันและกัน
โดยสมบูรณอยูแลว
พระพุทธเจาทานจึงทรงถือหนักหนา ใหระมัดระวังไมใหนําชาติชั้นวรรณะวิทย
ฐานะ ความมั่งมีดจี นอะไรเขามาเกี่ยวของในวงของพระ ใครเขามาบวชในพระศาสนา
เปนลูกศิษยตถาคตทั้งนั้น นับตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมาถึงพอคาประชาชนคน
ธรรมดา สิ่งเหลานั้นเราแยกไปเฉยๆ เปนสมมุติแตละแงๆ หลักใหญก็คือความเปน
มนุษยดวยกันโดยสมบูรณแบบแลว บวชขึ้นมาเปนพระเปนเณรก็ตองเปนพระเปนเณร
สมบูรณแบบ ถาอุปชฌายะหรือการบวชนั้นถูกตองตามหลักธรรมวินัยที่ทรงดํารัสไว
แลว จึงอยูดวยกันเปนผาสุก นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมะ เมื่อตางองคตางอยูดวยกัน
เปนผาสุก ไมมีระแคะระคายซึ่งกันและกัน และเปนเหมือนอวัยวะเดียวกันอยูแลว
เบื้องตนไดกลาวแลววาศาสนธรรมของพระพุทธเจานั้น พระองคทรงแสดงดวย
พระเจตนาอันบริสุทธิ์เต็มที่
ไมมีเจตนาของผูใดจะบริสทุ ธิ์เต็มไปดวยพระเมตตา
เหมือนพระเจตนาของพระพุทธเจา ที่ทรงมุงตอหัวใจของสัตวโลกโดยตรง ไมมุงตอ
โลกามิสใดๆ แมนอยเลย ผูบวชเขามามีความมุงหวังเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคผล
นิพพาน ตามพระเจตนาที่ทรงแสดงออกคือการประกาศพระศาสนา ผูบวชและเทิดทูน
ธรรมดวยการปฏิบัติสมควรแกธรรมไมมีที่ตองติ จะตองไดรับธรรมสมบัตอิ ันลนคาเปน
มรดก ตามศาสนธรรมที่ประทานไวไมสงสัย
ดังครัง้ พุทธกาลทานวา องคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องค
นั้นสําเร็จพระอนาคา องคนั้นสําเร็จพระอรหัตอรหันตอยูในสถานที่นั้นๆ เชน ในปา ใน
เขา ในถ้ํา เงื้อมผา ปาเปลี่ยว เปนตน นี่คือทานผูตักตวงเอามรรคผลนิพพานตามหลัก
สวากขาตธรรมของพระพุทธเจา เพราะพระศาสนาเปนธรรมชาติทที่ รงคุณคาไวโดย
สมบูรณ แมจะเรียกวาตลาดแหงมรรคผลนิพพานก็ไมผิด ทัง้ ฝายเหตุและฝายผล ฝาย
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เหตุก็ทรงแนะนําสั่งสอนไวโดยถูกตอง ไมมีแงใดมุมใดผิดเพี้ยนไปอันเปนเหตุใหขัด
ตอผลซึ่งจะเกิดขึ้นไมได
เหตุเปนงานเปนทางเดิน เปดทางใหผลปรากฏขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยลําดับของผู
ปฏิบัติถูก คือปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังทานกลาวไววา สุปฏิปนฺโน อุชุฯ ญายฯ สามี
จิปฏิปนฺโน ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลักวินัย ญายฯ ปฏิบัติเพื่อ
ความรูแจงเห็นจริง เพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเปนภัยตอจิตใจ
ออกไปโดยลําดับดวยญายปฏิบัติ สามีจปิ ฏิบัติทสี่ วยงามมากนากราบไหวบูชา ตนเองก็
หาที่ตําหนิตนเองไมได แลวคนอื่นจะมาตําหนิไดอยางไร ที่ตนเองตําหนิตนเองไมได
ไมใชตนเปนผูเสกสรรปนยอตนวาดีไปเสียทุกอยางทั้ง ๆ ทีต่ นไมดี คือตําหนิตนเอง
ไมไดดวยการปฏิบัติวาไดผิดเพี้ยนจากหลักธรรมหลักวินัยขอไหนบาง ไมมเี ลย มีแต
ตรงแนวไปตามหลักธรรมหลักวินัยโดยถายเดียว นั้นละตนเองจึงตําหนิตนเองไมได
คนอื่นแมเขาจะมาตําหนิติเตียนก็เปนเรื่องของปากคนไมมีประมาณ หัวใจโลก
หาประมาณไมได เมื่อหัวใจหาประมาณไมไดแลว เครื่องมือที่จะนํามาใชเชนปากเปน
ตน กิริยาที่แสดงออกจะหาประมาณไดอยางไร เราไมถือมาเปนกฎเกณฑ มีธรรมวินัย
เทานั้นเปนกฎเกณฑและประมาณของพระลูกศิษยตถาคต
กฎเกณฑของเราที่ปฏิบัตดิ ําเนินและถวายชีวิตจิตใจไวทุกลมหายใจนั้น เปน
พื้นฐานในหัวใจของเราอยูแลว นั้นคือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตายทุกสิ่งทุกอยางฝากไว
กับพระธรรม เราไมไดฝากไวกับปากหรือกิริยามารยาทของโลกที่หาประมาณไมได ซึ่ง
เมื่อพอใจเขาก็ชมเชย ไมพอใจเขาก็ตําหนิติฉินนินทาไปตามนิสัยของโลกเทานั้น ไม
เห็นมีอะไรทีเ่ ปนสารคุณยิ่งกวานั้นไป
โลกธรรมเปนสิ่งที่มีอยูในโลก เราเรียนธรรมะเราตองใหรูเรือ่ งของโลกธรรมซึง่
มีอยูในโลกเชนเดียวกับธรรม ดีชั่วมีอยูในโลก จะไมใหมาสัมผัสสัมพันธเรามันเปนไป
ไมได นอกจากเราจะพิจารณาแกไขสิ่งเหลานั้นไมใหเขามาแปดเปอนภายในใจ ซึ่งสม
กับคําวา “รักษาตน” เทานั้น
เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไมมีปญหาใดๆ ทีจ่ ะขึน้ อยูกับกาล สถานที่ บุคคลหรือ
ดินฟาอากาศ มืดแจงใดๆ ในแหลงโลกธาตุ แตขึ้นอยูกับผูปฏิบัติคือพวกเราเอง ไมมที ี่
อื่นเปนที่ตําหนิ ถาตําหนิตองตําหนิตัวเราเอง จะไปตําหนิกาลตําหนิสมัย วากลืนเอา
มรรคผลนิพพานไปกินหมดจนไมมเี หลืออยูในสมัยปจจุบันนี้เลย อยางนี้ก็ไมถูก จะไป
ตําหนิสถานที่วากลืนเอามรรคผลนิพพานไปหมด พระพุทธเจาอยูโนนเปนเวลานาน
แลว นิพพานหมดไปแลวตั้งแตพระพุทธเจานิพพานไปแลว นั้นก็ไมถูก นั่นผิดจากหลัก
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ความจริงทั้งเพ อยาคะนองใจคิดใหเสียเวลาและทําลายตัวเองใหหมดคุณคาไปเปลาๆ
เพราะสถานที่ กาลเวลา เปนตน ไมใชยักษไมใชผีพอจะมากลืนมรรคผลนิพพานได
สิ่งที่กลืนมรรคผลนิพพานนั้นคืออะไร ผีตัวสําคัญก็คือกิเลส ความโลภก็เปนผี
ตัวหนึ่ง ความโกรธเปนผีตัวหนึ่ง ความลุมหลงงมงายเซอะๆ ซะๆ เปนผีตัวหนึ่ง ราคะ
ตัณหาแตละตัวๆ เปนผีตัวหนึ่ง ผีเหลานี้แลที่กลืนมรรคผลนิพพานไมใหโผลออกมาได
เลย ถูกกิเลสฝงจมมิดไมมเี หลือ และผีที่กลาวมาทั้งหมดนี้ซึ่งถูกสาปแชงจากจอม
ปราชญทงั้ หลาย มีพระพุทธเจาและสาวกเปนตน จนกระทั่งมีในพระโอวาทสอนให
ชําระสะสางสิ่งเหลานี้ใหสิ้นซากไป ผีเหลานั้นมันอยูที่ไหนเวลานี้ ก็อยูที่หัวใจทุกๆ ทาน
นั่นแล
เมื่อเราทราบแลววาธรรมะทานทรงตําหนิสิ่งเหลานี้ และทรงสั่งสอนใหแกไข
ถอดถอนหรือปราบปรามสิ่งเหลานี้ดวยวิธีการใด เราควรพยายามทําตามวิธีนั้นการนั้น
ไมลดละทอถอย ถาตองการมรรคผลนิพพาน ไมตองการผีคือกิเลสเหลานั้นมากลืน
หัวใจเราซึ่งเปนของมีคามาก ใหหมดคุณคาไปจนเปนโมฆภิกษุที่เหลือแตผาเหลือง
เครื่องหมายของทานผูชนะมารคลุมรางไวเทานั้น เราตองพยายาม มีความเขมแข็งเปน
สําคัญ ไมงั้นจะไมพนมือผีเหลานั้นจะมากลืนกินจนได
การทําสิ่งใดใหมีความจริงจัง มีเจตนา มีสติอยูกับสิ่งที่ทํานั้น อยาสักแตวาทํา
เหมอมอง ตาลอย จิตลอย อยางนั้นไมใชกิริยาของพระศิษยตถาคตจะนํามาใช ศิษย
ตถาคตตองเปนผูมีสติระมัดระวัง
ภาวนาธรรมบทใดใหมีสติจดจออยูกับธรรมบทนั้น ไปทีไ่ หนใหมีสติอยูกับตัว
เดินไปบิณฑบาตก็เทากับเดินจงกรม ไมสนใจจะคุยอะไรๆ กับใครทั้งสิ้น นอกจากดู
หัวใจที่แสดงอาการอยางใดขึ้นมาเทานั้น
ซึ่งสวนมากก็มีแตความสั่งสมกิเลสแสดง
ขึ้นมาอยูเสมอในเวลาที่เราเผลอสติ จึงตองระมัดระวังในเวลาเดินจงกรมไปบิณฑบาต
ในบาน ทานจึงเรียกวา โคจรบิณฑบาตเปนวัตร ตามพุทธประเพณีหรืออริยประเพณี
อันดีงาม อรามตาอรามใจแกผูไดพบไดเห็น
ครั้งพุทธกาลทานวา ไปโปรดสัตว ทําไมจึงเรียกวา ไปโปรดสัตว ก็เพราะ
พระพุทธเจา พระอรหัตอรหันตทานเปนพระผูประเสริฐควรแกการโปรดสัตวไดโดย
สมบูรณ ไปที่ไหนก็เปนสิริมงคลแกหูแกตาของชาวโลกไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตา
ขวัญใจ และไดทําบุญใหทานกับทาน เปนสิริมงคลแกเขาอยางสมบูรณพูนผล จึง
เรียกวาเปนการโปรดสัตว สมนามวาโปรดสัตวจริงๆ เพราะทานไมหวังโลกามิสใดๆ ไป
บิณฑบาตก็ไมมีความโลภในอาหารแทรกแซงขึ้นภายในใจ ไปตามกาลตามเวลา ไปตาม
ความจําเปนของเหตุของผล ของอรรถธรรมและธาตุขันธ ซึ่งจะยังอาหารมาบริโภคขบ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ฉันพอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่งๆ ที่ควรแกอายุขัย และเพื่อเปนประโยชนแกโลก
ตามที่ควร ทานจึงเรียกวาพอเปนยา ปนมัตถ สักแตวาเยียวยากันไปเทานั้น จึงเรียกวา
โปรดสัตวไดโดยสมบูรณ
แตสมัยทุกวันนี้มันตรงกันขามไปแลว อยาเขาใจวาเราไปโปรดสัตว นอกจากจะ
เรียกวาสัตวโปรดเราเทานั้น เพราะฉะนั้น เราเองจึงไมอาจจะพูดวาไปโปรดสัตวได
เหมือนครั้งพุทธกาล ไปใหสัตวโปรดนั้นนาจะถูกกวา เพราะเราก็เปนสัตวผูของผูหนึ่ง
กิเลสเต็มตัวสกปรกรกรุงรังเหมือนโลกทั่วไป ความโลภก็ไมผิดกับฆราวาสเขา ดีไมดี
พระเราบางองคนับหลวงตาบัวดวยจึงสมบูรณแบบ อาจโลภมากกวาฆราวาสเขาเสียอีก
เหมือนไฟไหมกองแกลบก็ได
พระองคทโี่ ลภและเห็นแกตัวมากอาจมีเงินเปนจํานวนแสน ลาน ดวยการสั่งสม
ก็ไดเพราะเริม่ เขาสมัยศาสนเงินไปแลวนี่ สวนศาสนธรรมอาจหมดสมัยไปก็ไดสําหรับ
พระเชนนั้น ไมสนใจที่จะสละบริจาคทานเพื่อความจําเปนแกเพื่อนมนุษย ผูไดรบั
ความทุกขความลําบากทรมาน ใหสมกับวาพระเปนลูกศิษยตถาคตผูเต็มเปยมดวยจิต
เมตตาบางเลย พระเราความโลภก็กลายเปนมากกวาเขา ความโกรธใครมาแตะไมได
พระเปนตัวที่มีทิฐมิ านะจัด เพราะอาศัยความสําคัญวาตนมีศีล หรืออาศัยผาเหลือง
เพศแหงความเปนพระมาเปนโลบังหนา มาเปนอํานาจ แลวสนุกสั่งสมกิเลสสนุกสั่งสม
ทิฐิมานะ ดวยยศถาบรรดาศักดิ์สูงสงตางๆ เพราะความลืมตัวมั่วสุม ไมสนใจกับอรรถ
กับธรรมมีจาํ นวนมากเขาไปโดยลําดับ ดวยความอยากเปนนั่นเปนนี่ เพราะอํานาจกิเลส
มันพาใหเปนพาใหเบง
สวนที่เปนไปดวยความชอบธรรม รับดวยความชอบธรรม อยูดวยความชอบ
ธรรมนั้นเปนสามีจิกรรมที่ชอบธรรมไมมีใครตําหนิ เพราะโลกหากเคยมีเคยเปนกันมา
อยางนั้นแตไหนแตไรมา แตถาหลงยศเมื่อไร ก็นั้นแหละตัวเสนียดจัญไรมันอยูตรงนั้น
แลวจะไปโปรดสัตวไดอยางไร เรียกวาสัตวโปรดเราจะเหมาะกวา เพราะความจริงก็
เห็นๆ กันอยูแทบทุกแหงทุกหนไป ยิ่งในเมืองใหญๆ ยิ่งไปกันใหญ อาจพูดไดวา “เรา
ไปปาปะเขาฆาหมูดูไมได”
(ที่ในแบบเรียนของเด็กนักเรียนเราเคยอานเคยเรียน
มาแลว)
บิณฑบาตก็แยงกันยิ่งกวา...นี่พูดตามหลักความจริงทีเ่ ห็นที่รอู ยูกับตา
ใคร
ปฏิเสธไมได และผูทํายังทําได ผูพูดตามความจริงทําไมพูดไมได เรื่องที่นาสลดสังเวช
นี้มีอยูดาษดื่นตามเมืองใหญๆ ทั่วไป พูดแลวสลด ถาใจไมมีธรรมเสียอยางเดียวมัน
ทําไดทุกอยางนั่นแหละคนเรา เพราะกิเลสพาใหทํา ความโลภพาใหทํา ทิฐิมานะก็จดั
ใครจะสั่งสมทิฐิมานะอยางลึกลับยิ่งกวาพระประเภทไมมียางอายละ พวกญาติโยมเขา
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จะพูดอะไรก็ไมอยากพูด เพราะเห็นแกผาเหลืองติดตัว เขาเคารพผาเหลือง ผูที่เอา
ผาเหลืองเปนโลบังหนาก็สนุกสั่งสมความชั่วชานาทุเรศแกตัวและวงพระศาสนา โดยไม
มีความรูสึกอายตัวเองและอายใครบางเลย อยางนี้จะเรียกวาไปโปรดสัตวไดอยางไร
เอาอะไรโปรดเขา
ธรรมแมนิดเดียวก็ไมมีในใจ
ถามีในใจไปแยงกันทําไมเวลา
บิณฑบาตนะ ไมใชหมาแยงกันกิน หาสารประโยชนอะไรอยางนั้น นี่เรียกวาโปรดสัตว
อยางไรได ควรเรียกวา สัตวโปรด ถึงจะถูก นี่เหตุการณมันกําลังเปนไปในทางตรงกัน
ขามแลวเวลานี้
เอา ถาพระเราตัง้ ใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่ตถาคตทรงสั่งสอนไว
โดยชอบธรรมและพระเมตตาลวนๆ นี้ พระจะจนพระจะตายเพราะไมมีใครใหทานก็
ขอใหรูเสียที
ใหไดเห็นศาสนธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองนั้น
ขัดแยงกับธรรมที่วา “พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม” เสียที แตจะไมเห็นธรรม
ขัดแยงธรรม นอกจากกิเลสขัดแยงธรรมทําลายธรรมดังที่เห็นกันอยูนี้เทานั้น
การบิณฑบาตดวยอรรถดวยธรรม
ยอมไมมุงหวังอาหารลาภยศอะไรทั้งนั้น
แหละ ไปตามอรรถตามธรรม โคจรบิณฑบาต ดังที่ทานแสดงไววา ปณฺฑิยาโลปโภชนํ
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตมาฉันดวยกําลังปลีแขงของตน และพึงทําความอุตสาหไปจน
ตลอดชีวิตเถิด เพราะนี้เปนงานที่ชอบธรรมอยางยิ่งกับทานทั้งหลายที่เปนนักบวช นั่น
การไปบิณฑบาตตามที่วานี้ จะวาไปเพื่อโปรดเราหรือโปรดเขาก็พอพูดได เดินไปถึง
ไหนจิตกับตัวไมคลาดเคลื่อนจากความเพียรของผูต องการถอดถอนกิเลส เพราะกิเลส
มันฝงจมอยูภ ายในใจตลอดเวลา ใหเห็นภัยของมันเสมอ ทุกอิริยาบถทุกอาการเคย
เคลื่อนไหวอยาเผลอตัว
อยาเห็นสิ่งใดวาเปนของดีของวิเศษในโลกนี้
ความจริงมันเต็มไปดวยโลก
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สัตวโลกเดือดรอนกันไปทุกหยอมหญา เราอยาเขาใจวาสิ่งใด
แดนใด สถานที่ใด ทวีปใด จะมีความสุขในโลกนี้ ถากิเลสยังฝงใจของสัตวจนจมและ
พอกพูนขึ้นทุกวันๆ ดังที่รูๆ เห็นๆ กันอยูนี้ จะหาความสุขไมเจอ แลวไมตองพูดวาคน
นั้นมีทรัพยสมบัติมาก คนนั้นมีความรูความฉลาดมาก เรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก มหานั้นเปนบัณฑิตนักปราชญอะไรก็ตาม อันนั้นเปนกิริยาอาการหนึ่งๆ ที่
ถูกกิเลสพาเสกสรรปนยอขึ้น เพื่อใหคนนับหนาถือตาเพื่อเปนเกียรติยศชือ่ เสียง เปน
เครื่องสงเสริมอํานาจวาสนา เปนเรื่องของกิเลสเสกสรรกันขึ้น หาความจริงไมได
สวนตัวกิเลสจริงๆ มันไมไดอยูที่นั่น แตมันอยูที่จติ กอกวนคนใหไดรับความ
ทุกขความลําบากเชนเดียวกันหมด ไมวาจะเปนชาติชั้น วรรณะ ฐานะ มีจนขนาดไหน
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กิเลสคงเปนกิเลสอยูเชนนั้น เมื่อกิเลสคงเปนกิเลสอยูภายในจิตใจแลว มันเคยให
ความสุขที่พึงใจแกใครทีไ่ หน
นอกจากใหความทุกขโดยลําดับมากนอยเทาที่มีอยู
ภายในใจเทานั้น
หากวากิเลสเปนสิ่งที่นํา ทําโลกใหมีความเจริญรุงเรืองเปนของอัศจรรยไดจริง
แลว
พระพุทธเจาก็ไมทรงสอนใหชําระถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสออกจากใจ
นอกจากจะทรงสั่งสอนใหสงเสริมและสั่งสมกิเลสใหมากๆ ขึ้นเทานั้น แตนี่ไมมีในพระ
คัมภีรธรรมของพระพุทธเจาพระองคใดเลย
เราเปนลูกศิษยตถาคต ทําไมจึงตองฝนความรูความเห็นความฉลาดของจอม
ปราชญคือพระพุทธเจาทัง้ หลาย ฝนธรรมไปตามกิเลสโดยไมรูสึกวากิเลสเคยเปนภัย
แกตน
และลืมเนื้อลืมตัวไมเห็นวากิเลสนั้นเปนภัยเลย ทั้งที่บวชและปฏิบัติดวย
ความเห็นภัยในกิเลสแลกองทุกขที่กิเลสผลิตขึ้นมาใหไดรับเสวยผล
ความคิด
ความเห็น คําพูดจา กิริยาอาการที่แสดงออกดวยความอยาก อยากชนิดใดประเภทใด
ไมเคยนําสติปญญาเขาไปแยกแยะพิสูจนเลือกเฟนชั่งตวงกันบาง พอมองเห็นสิ่งหนัก
เบาของกันและกัน และเห็นแงความผิดความถูกของกันและกันบางเลยแลว เราจะถือ
วาเราแกกิเลสที่ตรงไหน
การแกกิเลสตองพิสูจนกเิ ลสถึงจะรูเรือ่ ง
พิสูจนความคิดความปรุงของตน
พิสูจนความอยากโนนอยากนี้ อยากอะไรบาง กิเลสมันบกพรองอยูเสมอ ตามปรกติ
แลวความบกพรองมีมันจึงตองอยากตองหิว ตาดูไมมีวันอิ่มพอ หูฟงไมมีวันอิ่มพอ ไม
มีวันเบื่อหนาย จมูก ลิ้น กาย เครื่องสัมผัสสัมพันธ กระทบกันทั้งวันทั้งคืน ไมมีสิ่งอิ่ม
พอไมมีวันอิ่มพอ ในธรรมทานกลาวยอๆ วา รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เปนภัย
เอา ยนเขามาถึงพระเรากับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ที่วานี้คืออะไรที่เปน
ภัยอยางยิ่ง นี้ตองขออภัยจากทานผูฟงผูอานทั้งหลาย พูดตามหลักธรรมอันเปนหลัก
ธรรมชาติแหงความจริง ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกันเพราะตางก็มีดว ยกัน เวนแต
คนตายแลวเทานั้นจึงไมมีสิ่งเหลานี้ พระพุทธเจาทรงแสดงไววา ไมมีรูปใดที่แหลมคม
และทิ่มแทงไดลึกและเจ็บแสบที่สุดถึงขั้วหัวใจแทบสลบไสล หรือถึงขั้นสลบไสลไดยิ่ง
กวารูปของฝายตรงกันขาม แนะ ถาเปนชายก็คือรูปหญิง ถาหญิงก็คือรูปชาย เสียงก็ไม
มีเสียงใดที่จะเสียดแทงเขาไปถึงขั้วหัวใจยิ่งกวาเสียงตรงกันขาม แนะ กลิ่นก็คือกลิ่น
ของฝายตรงกันขามนั้นแหละ รสก็รสของเพศนั้นแหละ ที่มันทําบุรุษสตรีตาฟางให
บอดใหจมนะ ทําสัตวโลกใหติดใหจมนะ นี่ทานยนเขามาใหเห็นไดชัด
ผูเปนนักบวชจึงควรตระหนักอันนี้ใหดีอยาลืมเนื้อลืมตัว อยาเห็นวาสิ่งใดจะ
เปนสิ่งที่มีความสุขความเจริญ เปนที่พออกพอใจไรกังวลทั้งหลาย มีความเปนอยู
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สะดวกสบายไมมี ถาใจยังวาวุนขุนมัวมั่วสุมอยูกับกิเลสกองทุกขทั้งหลาย และสั่งสม
ขึ้นมาภายในใจนี้อยูแลว เราจะไปโลกไหน เกิดกี่รอยกี่พันชาติก็ตาม ก็จะเปนภาชนะ
รับรองกิเลสและกองทุกขอยูร่ําไป หาจุดหมายปลายทางไมได ถาไมรีบแกไขเสียตั้งแต
บัดนี้ที่ไดรเู หตุรูผลกันพอสมควร และโอกาสวาสนาแขงขาอวัยวะกําลังอํานวยอยูเวลา
นี้
เพศของพระเปนเพศทีร่ มเย็นปลอดภัย เปนเพศที่ไมมีใครสงสัยจองมอง ไมมี
ใครถือวาเปนพิษเปนภัย และเปนเพศที่มโี อกาสในการบําเพ็ญธรรมเพือ่ ประโยชนแก
ตนและผูอื่น แตประโยชนตนนั้นสําคัญอยางยิ่งในเบื้องตน ดังพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ
ประโยชนสําหรับพระองค ไมทรงสนพระทัยกับผูใดเลย แมแตพระญาติพระวงศก็ไม
ทรงสนใจเกีย่ วของ ทรงบําเพ็ญอยูถึงหกพรรษา ในหกพระพรรษานั้นเรียกวาแทบเปน
แทบตาย ติดคุกติดตะรางยังไมหนัก เทาพระพุทธเจาทรงฝกฝนทรมานปราบปราม
กิเลสตอสูกับกิเลสในเวลานั้นเลย ทั้งนี้เพราะกิเลสอยูกับคน การตอสูกิเลสจําตอง
กระทบกระเทือนคนอยางหลีกเลี่ยงไมได ใครไมอยากใหกระทบกระเทือนตนเพราะ
การตอสูปราบปรามกิเลส ผูนั้นก็ไมใชผูรบกับกิเลส ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสรบเอา
เหยียบย่ําทําลายเอาโงหัวไมขึ้นตลอดไป
นั่นแลกิเลสมันมีกําลังมากขนาดไหน มันใหคนไดรับความทุกขขนาดไหน การ
ปราบปรามมันดวยวิธีตางๆ นั้นไดรบั ความทุกขความลําบากขนาดไหน ถากิเลสเปนสิ่ง
ที่หลุดลอยไปไดงายเหมือนสะเก็ดไมแลว ก็ไมตองมีอะไรสั่งสอนกัน พระพุทธเจาก็ไม
ตองทรงลําบาก ไมตองสลบไสล นี่ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน กิเลสเหนียวแนนไหม
กิเลสเกงไหม แหลมคมไหม หรือกิเลสของพระพุทธเจาเหนียวแนนและฉลาดแหลมคม
แตกิเลสของพวกเราเปราะและหักงายทั้งโงจะตายไป นอนหลับกรนครอกๆ อยูก็ฆามัน
ใหตายไดหรือ แหม พวกเราเกงยิ่งกวาครู
ที่พูดเชนนี้เพราะดูกิริยาประกอบความเพียรของพระปฏิบัติเรา มักจะทํากัน
แบบสุกเอาเผากิน ราวกับกิเลสนั้นโง คอยขึ้นเขียงใหสับยําเอาอยางงายดายตายไปวัน
ละรอยละพัน โดยไมคํานึงถึงองคศาสดาผูทรงทํามากอน ซึ่งเปนตัวอยางอันดีเยี่ยม
บางเลย มองดูกิริยาแหงความเพียรทาใด มักมีแตแบบที่กิเลสหั่นหอมกระเทียมไวคอย
เสียเปนสวนมาก จึงกระตุกกันบางพอไดสติ
อุบายวิธีที่จะฝกตนนั้นตองเอาอยางเต็มภูมิ พระพุทธเจาไดรับความทุกขความ
ลําบากเพราะตอสูกับกิเลส
ก็เหมือนกับนักมวยแชมเปยนขึ้นเวทีตอยกันนั่นแหละ
ใครจะเปนฝายแพฝายชนะมันเจ็บดวยกันทั้งนั้น นี่พระพุทธเจาก็เจ็บกอนที่จะไดตรัสรู
เจ็บจนสลบไสลแตกิเลสตายเรียบไมมีเหลือ เราจงถือเอาหลักนี้มาเปนกฎเกณฑเปนคติ
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เครื่องสอนใจ อยาเอาคนโงเงาเตาตุนหรือเซอๆ ซาๆ อันหาสาระไมไดมาเปนคติเครือ่ ง
นําทาง ปกติเราก็เปนอยางนั้นอยูแลว แมไมถึงขนาดนั้นก็ยังจัดวาเปนพี่เปนนองเปน
ญาติกับสิ่งไมดีนั้นได เพราะกิเลสพาใหเปน ไมใชอะไรพาใหเปน จงพากันทราบไว
อยางถึงใจทุกระยะไป ใจจะไมประมาทวาเราฉลาดกวากิเลส
พระสาวกทานบําเพ็ญเปนสรณะของพวกเรา
ทานถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธ
ภายในใจ ก็ลวนแตทุมเทกําลังความสามารถลงทุกดาน ตอสูกับกิเลสอยางสุดฝมือไม
ออมกําลัง ไมตายจึงไดรู ถาไมรทู า นก็ตาย ขนาดนั้นแหละ กิเลสมันเหนียวไหม
พิจารณาดูซิ เราจะเอากบไปไสไมทงั้ ตนมันไดเรื่องอะไร ทําความเพียรเดินจงกรมพอย
อกๆๆ เพียงสองสามกาวชะแงๆ มองดูแตหมอน มันไดเรื่องอะไร เรารูไหมวากิเลส
มันผลักหัวใสหมอนนั่นนะ มันผลักหัวลงที่นอนหมอนมุง เราไมคิด
เวลาจะประกอบความพากเพียรกลัวแตจะตาย กลัวแตจะลําบากลําบน บทเวลา
กิเลสเหยียบย่ําทําลายอยูบนหัวใจไมมีวันสรางซาลงบางเลยนั้นไมคิดไมนกึ
เราจะ
หาทางถอดถอนกิเลสไดอยางไร ถาไมคิดในแงของกิเลสวาเปนภัยและมีกลมายาตอ
เราอยางไรบาง ถาคิดอยางนั้น จิตใจก็ตองจดจอกับกิเลสอยูโดยสม่ําเสมอ ในอิริยาบถ
ตางๆ จะมีสติระมัดระวังตัว เพราะเรื่องกิเลสเปนอันตรายตอจิตใจไมใชเรื่องเล็กนอย
แตเปนเรื่องใหญโตมากในวงวัฏฏะที่พาสัตวใหเกิดตายอยูเรื่อยมานั้น มีกิเลสนี้เทานั้น
พาใหเปนมาและเปนไป ฉะนั้นจึงตองระวัง วันหนึ่งแนนอนที่เราจะไดเห็นกิเลสหงาย
ทองใหเราดูทองของกิเลสตายทั้งหงายเปนอยางไร นับแตปู-ยา-ตา ทวดของพวกเรามา
ยังไมเคยเห็นกิเลสเสียทาตายทั้งหงายใหเราดู
สวนมากรอยทั้งรอยมีแตกิเลสตอยลมทั้งหงายใหมันดูเสียจนเบื่อจะทนดู ทั้งศพ
เกาศพใหม เกิด-ตายเกลื่อนสามโลกธาตุจนไมมีชองวาง แตเราก็ไดเห็นทองกิเลสที่
ตายทั้งหงายเสียแลว ดวยความเพียรของนักรบอันเกรียงไกรในการสงคราม ฉะนั้นจง
ฟาดฟนหั่นแหลกลงไปจนไมมีสิ่งใดเหลือเพราะอํานาจแหงความเพียร
ที่อธิบายมาทั้งนี้เพื่อที่พวกเราทั้งหลาย จะนําไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตอ
กิเลส เราอยาเขาใจวากิเลสมันสุภาพออนโยน นิ่มนวล ถาอยากรูฤทธิ์ของมันก็เวลาเขา
ตอสูกันนั่นแหละ จะเห็นวามันแข็งแกรงขนาดไหน เราแพมันทุกที แลวมันจะออนนุม
ที่ตรงไหนเมือ่ ยังแพมันทุกทีที่ตอสูกัน เดินจงกรมก็แพมัน นั่งสมาธิก็แพมัน จะภาวนา
ทาไหนก็ไมพนที่จะแพมนั
เพราะความพลั้งเผลอสตินั้นแหละเปนตัวการใหแพมัน
จากนั้นก็ทําใหเกิดความขี้เกียจออนแอขึ้นมา ความขี้เกียจออนแอก็เปนเรื่องของกิเลส
อีก แนะ มันมีแตเรื่องของกิเลสสวมรอยและตามเหยียบย่ําเราอยูตลอดเวลา แลว
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ธรรมจะแทรกลงที่ไหน ตองแทรกลงที่ความตั้งใจ แทรกที่ความระมัดระวัง ใหมีสติสืบ
ตอ มีปญญาคอยสอดสองฟาดฟนละซิ
สติไมไดอยูก ับบทธรรมบทใดก็ใหอยูกับตัว จึงเปนสัมปชัญญะคือความรูสึกตัว
อยูเสมอ
จิตเมื่อมีสติเปนเครื่องรักษายอมไมถูกกิเลสทําลายไดงายๆ ไมถูกกิเลส
รบกวนอยูเสมอ ไมถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายอยูตลอดไป รักษาตัวอยูไมหยุดไมถอย
กิเลสก็คอยๆ เบาลงไปๆ นี่คือวิธีการของผูจะนําตนเพื่อความหลุดพนจากทุกขตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนมัชฌิมา คือทามกลางแหงมรรคผลนิพพานอยูเสมอ
คําวาทามกลางไดแกความเหมาะสมในการแกกิเลสทุกประเภทอยูเสมอนั่นแล ไมมี
กิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจาไปได และไมมี
กิเลสประเภทใดทีจ่ ะไมตายไมฉิบหายเพราะมัชฌิมาปฏิปทานี้
ถาไดนํามาใชให
เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆ ดวยความเอาจริงเอาจัง จึงขอนิมนตทุกทานที่มาศึกษา
อบรมนําไปปฏิบัติตอตัวเองใหเปนเนื้อเปนหนังขึ้นมา จนสามารถตั้งตัวไดโดยสมบูรณ
เพื่อโลกผูหวังพึ่งธรรมไดอาศัยในอันดับตอไป
ขอยุติเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

ความอยากเปนมรรคก็มี
ที่นี่ก็ทราบแลววาวัดปา มีการบําเพ็ญทางจิตตภาวนาโดยถายเดียวเทานัน้ การ
ดําเนินทางดานจิตตภาวนาตองอาศัย กายวิเวก เปนอุปกรณแกจิตวิเวก ความสงัดกาย
ไมพลุกพลานวุนวายดวยหมูคณะและประชาชนทีเ่ ขามาเกี่ยวของบอยๆ จิตวิเวก เมื่อ
กายไดรับความสะดวกในการบําเพ็ญแลว จิตก็เปนไปเพื่อความสงบสงัดดวยจิตวิเวก
แลวก็เปนอุปกรณใหถึงอุปธิวิเวก ความสงัดจากกิเลสอันเปนธรรมสูงสุด ตามแนวทาง
ของพระพุทธเจาที่ทรงดําเนิน และประจักษพระทัยมาแลว ผูตองการผลดังพระพุทธเจา
ดังพระสาวกทาน ก็ตองดําเนินตามแนวแถวทางที่ทานดําเนินมาแลวอยางไร ถาหลบ
หลีกปลีกตัวออกจากรองรอยแหงการดําเนินของทาน ก็เทากับการหลบหลีกปลีกตัว
ออกจากผลที่จะพึงไดพงึ ถึงอยางทาน
ตองคิดเสมอผูปฏิบัติ
มีหลักเหตุผลเปนเครื่องรักษาตนเปนเครือ่ งบําเพ็ญ
เพราะเหตุผลเปนสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากเหตุผลนั้นรวมเขากันแลวเปนหลักธรรม ผู
ปฏิบัติเพื่อความพนทุกขอยาปลอยใหความอยากเขาไปเปนหัวหนาชักจูง หรือลากถูไป
ความอยากของสามัญชนนั้นรอยทั้งรอยมักเปนกิเลสเสมอ สวนความอยากที่เปนไป
ดวยเหตุผลนั้นเปนมรรค เชน อยากทําบุญใหทาน อยากรักษาศีล อยากทําสมาธิภาวนา
อยากพนทุกข เหลานี้จัดเปนมรรค มุมานะเพือ่ รบกับกิเลสหรือตอสูกับกิเลส โกรธ
เคียดแคนกับกิเลส เหลานี้จัดเปนมรรค เราเคยมีในลักษณะนี้มาแลวเหมือนกัน นี่ก็
เรียกวาเปนทางมรรค เปนความคิดที่ถูก เพราะเปนเครื่องหนุนใหมีกําลังใจเพื่อตอสู
กับกิเลสจนไดชัยชนะ ถาไมมีกําลังใจไมมีการมุมานะ การปฏิบัติก็ไมมีกําลังและไม
สําเร็จประโยชนเทาที่ควร
ความมุงมั่นและความมุมานะจึงเปนสิ่งสําคัญ สุดทายก็ไมพน จากอิทธิบาททั้งสี่
ไปได เราพูดแยกเปนแขนงๆ ไปเฉยๆ ลงทายก็อิทธิบาททั้งสี่นั่นแล คือธรรมที่
สอนใหมุมานะเพื่อตอสูกับกิเลสทุกดาน
ฉันทะ ความพอใจ พอใจกับอะไร เชน พอใจกับมรรคผลนิพพาน ความมุงมั่น
ก็เปนไปตามกับความพอใจนั้น ถาไมไปวิริยะ จะไปไหน เรื่องความพากเพียรก็ตอง
เปนไปตามกัน
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จิตตะ ทานวาใหเอาใจฝกใฝ นั่นหมายถึงจิตใจมีความผูกพันอยูกับหนาที่การ
งานของตน ที่จะเปนไปเพื่อความสมหวังนั่นเอง
วิมังสา ไดแกองคปญญา คือความรอบคอบในงานของตน ไดแกการประกอบ
ความพากเพียรทัง้ ภายนอกภายใน
อิทธิบาททั้งสี่ก็รวมลงที่นั่น
ผูปฏิบัติจึงตองเล็งทางดําเนินที่พระพุทธเจาพา
สาวกดําเนินอยางไร หรือพระองคเองทรงดําเนินอยางไร แมทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่ง
ไมมีธรรมะอื่นที่
สอนแบบเดียวกับที่พระองคทรงดําเนินและไดผลมาแลวนั้น
พระพุทธเจาจะพอลดหยอนผอนผัน เพื่อเปนความสะดวกสบายแกสัตวโลกแลวไดรับ
ผลเปนที่พึงพอใจ นอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไวแลวนี้เทานั้น เพราะเปนธรรมที่
ทรงรับรองในทางเหตุวาถูกตอง และในทางผลวาตองไดรับตามกําลังแหงเหตุไมสงสัย
เมื่อเหตุก็ทรงบําเพ็ญมาแลว ผลก็ทรงไดรับมาแลวอยางนั้น จึงตองนําวิธีการเหลานี้มา
สั่งสอนสัตวโลกนับตั้งแตสาวกลงมาโดยลําดับ จะปลีกแวะจากนี้ไมถูกทางแหงสวาก
ขาตธรรม
ผูปฏิบัติจงพยายามใหมีงานนอยที่สุด งานอยางอื่นเชนงานที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูอาศัย เชน ทําโนนทํานี้ก็พยายามใหมีนอยมาก หากมีความจําเปนแลวก็ทํา แต
แลวใหทําความเขาใจไวเสมอ ไมเผลอตัวเพลินไปกันการงานทั้งหลาย โดยถือวาเปน
ความสะดวกสบายเปนเครื่องแกรําคาญ จนกลายเปนนิสัยใฝใจกับงานภายนอกที่ไม
จําเปน นี่คือความคิดผิด การหางเหินจากความเพียรไปในกิจการภายนอกนั้น จะเปน
การแกรําคาญไดอยางไร ความรําคาญเปนเรือ่ งของกิเลส การแกความรําคาญตอง
ชําระจิตใจ ตองบังคับบัญชาจิตใจทีก่ ิเลสมันพาใหอยากทําอะไร พาใหอยากไปไหน นั่น
ตองหักหามกันจึงเปนทางถอดถอนกิเลส เปนการแกกิเลสตัวพาใหรําคาญไมมีสิ้นสุด
ผูที่ทานดําเนินไดรับผลมาแลวทานดําเนินกันอยางนั้น เฉพาะครั้งพุทธกาลแลว
เปนแกนของพระ
รูสึกวางานจิตตภาวนาเปนงานหลักแหลงของสมณะของใจจริงๆ
ศาสนาจริงๆ
ไมมีงานอื่นใดเขามาวุนวายทับถมโจมตีกันใหยุงเหมือนอยางสมัย
ปจจุบัน งานชิ้นไหนก็เปนงานเพื่อถอดถอนกิเลสทั้งนั้น ครั้งพุทธกาลทานดําเนินกัน
อยางนั้น ความคิดความนึกปรุงแตงในเรื่องอะไรตองอยูในความระมัดระวัง อยูใน
ความมีสติมีปญญาเครื่องไตรตรองเสมอ ไมไดคิดไปตามยถากรรมอันเปนเรื่องของ
กิเลสฉุดลากพาใหคิดใหปรุงไป การพูดการกระทําทุกสิ่งตองใชความพินิจพิจารณาอยู
เสมอ จึงชื่อวาเปนผูมีสติ เปนผูร ะวังรักษาตน เปนผูบํารุงรักษาใจใหเจริญในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชปรนปรือใจดวยปุยบํารุงกิเลส ดังพวกเราชาวพุทธเหอกัน
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ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาดวยดีโดยอรรถโดยธรรม
เฉพาะอยางยิ่งดวย
สติปญญานั่นแลหนีไมพน
จิตยอมจะไดรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดย
ลําดับ การทุกขยากลําบากดวยการประกอบความเพียรนั้นอยาถือเปนอุปสรรค อยาถือ
เปนขอหนักใจสําหรับผูตองการจะถอดถอนกิเลส ซึ่งเปนภัยอันสําคัญอยูภายในใจให
หมดสิ้นไปโดยลําดับ ตองถือความเพียรเปนสําคัญกวาเรื่องที่วาหนักใจสูไมไหวไปไม
รอด จอดอยูแคกระทะแคเขียงสับยําหั่นหอมกระเทียมของกิเลส เพราะเคยถูกมันดัด
สันดานมาพอแลว นักปราชญทานเดินอยางนั้น
ดังทีเ่ คยไดพูดใหฟงหลายครั้งหลายหนแลววา
สาวกทานประกอบความ
พากเพียร ไดรับความทุกขความลําบากมีจํานวนมากทีเดียว กอนที่จะไดบรรลุธรรม
เปนขั้นๆ จนถึงขั้นธรรมอันสุดยอด ไมใชทานผูลางมือเปบดวยการถือความลําบากลํา
บนในการประกอบความเพียรวาเปนอุปสรรค แลวทอถอยดอยความพากเพียรไปเสีย
ดังนั้นหาไม เมื่อเรานําสิ่งเหลานี้เขาไปเปนเครื่องสนับสนุนก็แสดงวาเปนการทําลาย
ตัวเอง และเปนการทําลายวงศสกุลของพระศาสนาซึ่งทานพาดําเนินมา ทานสําเร็จ
มรรคผลนิพพานดวยความพากเพียร ทานสําเร็จมรรคผลนิพพานดวยความอุตสาห
พยายาม ดวยความหนักก็เอาเบาก็สู ขึ้นชื่อวาเปนความเพียรที่ชอบธรรมแลวไมถอย
หลัง
แบบนั่งคอยนอนคอยมรรคผลนิพพานใหลอยมาสวมใสใหเองโดยไมตองทํา
อะไรใหลําบาก อันเปนวิสัยของคนสิ้นทาบัดซบชอบและปรารถนากัน
นี่คือทางเดินของปราชญทานที่เดินมาแลว ไมมีทางอื่นใหเลือกเดินได หากวามี
ทางอื่นใหเปนที่สะดวกสบายในการดําเนินของสัตวโลกแลว
ใครจะฉลาดเหนือ
พระพุทธเจาไมมี จะทรงแยกแยะใหสัตวโลกทั้งหลายไดรับความสะดวกสบายดวยกัน
โดยไมตองไดรับความลําบากเหมือนพระองค เหมือนสาวกทั้งหลาย ที่พระองคพา
ดําเนินมาแลวนั้นเลย จะตองแยกแยะหาความสะดวกให มัดคดมันโคงก็พยายาม
หาทางลัดให
มันลําบากลําบนขรุขระในวิธีการเดินก็หาความสะดวกใหโดยลําดับๆ
จนถึงขนาดเอาหมอนมัดติดคอใหเลย พระองคก็จะทําใหไมตอ งลําบาก ลมที่ไหนก็เปน
หมอนและหลับที่นั่น เปนมรรคผลนิพพานที่นั่น ไมตองประกอบความพากเพียรให
ลําบากลําบนอะไรเลย เรียกวา ธรรมสะดวกศาสนาสบาย เอา ตถาคตไดพจิ ารณา
คนควาหมดแลว เห็นธรรมสะดวกอยางยิ่งแลว จึงไดนํามาสอนทานทั้งหลายวา เอา
นอนมันเลยถาอยากนอน มรรคผลรออยูแลว พระองคจะตองแสดงอยางนี้ ไมใหขัดใจ
สัตวโลกผูชอบธรรมสะดวกสบาย
แตนี่ไมมีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไวแลวนี้ วาเปนการเหมาะสมอยาง
ยิ่งแลว
จะเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไปไมได
เพราะกิเลสทุกประเภทไมเคย
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เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนอยางอื่น พอที่จะเปลีย่ นแปลงมัชฌิมาธรรมใหเปนไปตามนั้น
ไดเลย ดวยเหตุนี้เมื่อกิเลสแสดงตัวแสดงอาการออกมาอยางไร มัชฌิมาใดที่เหมาะสม
กับกิเลสประเภทใด ซึ่งจะปราบปรามมันใหอยูในเงื้อมมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆ จําตอง
ทุมเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆ ลงไปใหเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆ จนบรรลัยไปจากใจ
โดยไมตองลดละทอถอย เรื่องเปนอยางนี้ขอใหพากันเขาใจเอาไว และใหทําความ
เขาใจกับตนอยางซึ้ง อยาสักแตวาฟงเฉยๆ แลวไมแนใจ หาความแนนอนในใจไมได
แบบหลักปกขี้ควายคอยแตจะลม นั้นไมใชผูดําเนินเพื่อความพนทุกข จะเกิดความ
ทอถอยออนแอและลมเหลวไปในวันหนึ่งแนนอน
อยาเอาเรื่องอดีตในการประกอบความพากเพียร ที่ไดรับความทุกขความลําบาก
เขามาเปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญในปจจุบัน ซึง่ จะทําใหเกิดความทอใจออนแอไปได
ใหมุงมั่นตอสูกับกิเลสที่ยังเหลืออยูมากนอยร่ําไป สมมุติวาจิตใจมีความฟุงซานก็แสดง
วา นี่กิเลสกําลังแสดงลวดลายทาทายเราเต็มที่ ฉุดลากเราจนถลอกปอกเปกและจะตาย
ทั้งเปนอยูแลวเวลานี้ ถาเราไมชวยตัวเองดวยความพากเพียร ความอดความทน เราจะ
ชวยตนดวยวิธีใด พระพุทธเจาทานทรงสอนไวอยางไรบาง จงรีบหาศาตราธรรมาวุธ
นั้นเขามาตอสูแกไขทันที ไมนอนใจใหมันกลอมได นี่ชื่อวาเปนอุบายที่ถูกตอง
อยานําเอาเรื่องอดีตหรืออนาคต ซึ่งเปนความลําบากผานมาแลวมาเปนอุปสรรค
เชน เคยทํามาแลวไดรับความลําบากอยางนั้นๆ ไมเห็นไดอะไร และอนาคตเราก็จะตอง
ลําบากลําบนอยางนี้ไป ลวนแตสรางขวากหนามไวสําหรับกั้นทางเดินของตน จะไป
ไหนก็ไปไมรอด ตองจอดจมอยูในปจจุบันนั้นแบบจมปลัก ทานเรียกวา จมปลัก หาทาง
ไปไมได นี่ไมใชทางนักปราชญ และไมใชทางของผูปฏิบัติเพื่อความพนทุกขโดยสิ้นเชิง
จงพากันระวังอยาใหเกิดขึ้นไดจะเปนภัยแกตน
ทางนักปราชญทานยึดธรรม วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ การหลุดพนจากทุกขนั้นตอง
หลุดพนดวยความเพียรเปนหลักสําคัญ นี่เปนธรรมยืนยง จงตั้งหนาตั้งตาประพฤติ
ปฏิบัติ อยาไปคํานึงในเรื่องมรรคผลนิพพานวาอยูที่ไหนมันเสียเวลา และดีไมดีสราง
ความวุนวายสายแส ความสงสัยสนเทหตางๆ ใหแกจิตใจของตนซึ่งไมเปนประโยชน
อะไร นอกจากเปนการทําลายความมุงหวังมรรคผลนิพพานที่ตนจะพึงไดพึงถึงใหดอ ย
ลงไปจนกาวไมออก
ความคิดใดที่จะเปนขาศึกตอมรรคผลนิพพานใหพึงทราบวา ความคิดนั้นเปน
เรื่องของกิเลส เพราะกิเลสตองมีแงงอนมาก มีเลหเหลี่ยมมาก แหลมคมมากอยูเสมอ
ไมมีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปไดนอกจากธรรมเทานั้น ฟงซิ เรื่องความแง
งอนเรื่องความมีเลหเหลีย่ มอันแหลมคมสลับซับซอน จนกระทั่งเราผูตั้งหนาฆากิเลสตัว
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กําลังกดหัวอยูก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไมรูสึกตัว และไมเห็นโทษของมันวากิเลสเคย
ใหโทษแกเรามามากและนานเพียงไร แมบัดนี้ก็ใหโทษแกเราในปจจุบันจิต และยังจะ
ใหโทษแกเราตอไปอีกไมมีเวลาสิ้นสุด เหลานี้ไมมีความระลึกรูไดเลย เพราะความ
แหลมคม เพราะความกลอมอันสนิท เพลงของกิเลสนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียว
ใครฟงแลวตองติดใจและหลับจมไปดวยกิเลส
นี่พูดถึงเรื่องอํานาจความฉลาดแหลมคมของกิเลส ในสามโลกธาตุนี้เปนบริษัท
บริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะ มีธรรมะเทานั้นมีอานุภาพมากเหนือสิ่งเลวราย
ทั้งหลาย คือกิเลสทุกประเภท ซึ่งจะสามารถนํามาระงับดับกันได ดวยมัชฌิมาปฏิปทาที่
พระองคทานประทานไวแลวโดยสมบูรณ ใหยึดเอาหลักนี้เปนเครื่องปกครองตนและ
เปนเครื่องปราบปรามกิเลสใหสิ้นซากไปจากใจ อยาเสียดาย
ไมมีกิเลสตัวใดที่นา
เสียดาย เพราะพาใหเกิดใหตายเวียนวายในกองทุกขดวยกันทั้งสิ้น
ผูดําเนินจะไดเห็นความสวางกระจางแจง เห็นความเบาอกเบาใจของตนไปโดย
ลําดับ ดวยความพากเพียรหนักบางเบาบางไปตามจังหวะในเชิงรบ ถาไมมีความ
พากเพียร จะเอาแตความสะดวกเขาวา นั้นก็เปนเชิงของกิเลสตอยเอาๆ เทากับการ
เพิ่มพูนกิเลสใหมากขึ้น สุดทายเลยกาวไมออก เดินจงกรมก็กาวขาไมออก จะกําหนด
จิตตภาวนาก็เหมือนอกจะแตกคับแนนในทรวงอก จะทําอะไรก็ทําไมได มีแตกิเลสหนีบ
เอาบังคับเอา บีบบี้สีไฟเอาเสียจนแหลกหาทางเดินไมได ตายจมอยูในวัฏสงสารไมรกู ี่
กัปกี่กัลปหาประมาณไมไดเลย นั่นเปนของดีแลวหรือ เราควรนํามาพินิจพิจารณา
ดวยดี
ทุกขก็ชางเถอะ ในโลกนี้ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบ ขึ้นชือ่ วาความทุกขแลว
ไมวาจะเปนเศรษฐี กุฏมพี มีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนลานก็ตาม ไมวาใครจะมีความรูความ
เฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตาม ไมวาคนโงคนฉลาด คนมีฐานะและคนจน
ขึ้นชื่อวาไดกาวเขามาติดคุกในเรือนจําทั้งสามชั้นนี้แลว คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก
จะตองอยูในความควบคุมของนายเหนือหัวคือกิเลส มีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ราคะตัณหาเปนตัวการสําคัญ ไมพนไปไดสกั รายเดียว แลวเราจะสงสัยที่ไหนวา
โลกนี้มีความสุขความสบายหายกังวลหมนหมอง ไมตองนั่งนอนกอดทุกขกัน
ความทุกขนั้นไดรับดวยกันทุกคน ขึ้นชื่อวาเปนนักโทษแหงความเกิดแกเจ็บตาย
กิเลสเปนผูรดั รึงตรึงใจไวทุกระยะ กิเลสเปนผูบังคับบัญชาบีบคั้นอยูตลอดเวลาภายใน
ใจ แลวรายไหนจะไมมีทกุ ขในโลกนี้ เราสงสัยทุกขกับผูใดวาไมมี มีแตผแู บกกองทุกข
ดวยกันทั้งนั้น แบกกองทุกขโดยปกติของขันธ แบกทุกขดวยการวิ่งเตนขวนขวาย ดวย
การเจ็บไขไดปวย
แลวยังแบกกองทุกขเรื่องเกี่ยวกับความวุนวาย
ความ
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กระทบกระเทือนภายในใจมากนอยยิ่งเปนของสําคัญ ในโลกนี้มีแตกองไฟเผาหัวใจอยู
ตลอดเวลาไมวารายไหนๆ เรายังสงสัยจุดใด ดอนใด เกาะใด วาจะเปนที่มีความสุข
ความสําราญบานใจ ขึ้นชื่อวากิเลสเปนผูบีบบังคับในหัวใจอยูแลว
เมื่อไดพจิ ารณาใหชัดเจนอยางนี้แลว ความเพียรจะหนักมากนอยเพียงไรก็พอสู
พอฟดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นแหละคนเรา เมื่อไมไดสงสัยวาโลกนี้จะใหความสุขอะไรบาง
เพราะเต็มไปดวยกองทุกข นอกจากเที่ยวกวานเอาเครื่องหลอกๆ ลวงๆ มาประดับหนา
รานเทานั้น ภายในมีแตไฟไหมแกลบ คือไหมอยางลึกลับอยูภายในหัวใจก็มี ไหมแสดง
ออกมาอยางเปดเผยทางกิริยามารยาท ผิวพรรณวรรณะก็มี แสดงความรองหมรองไห
พิไรรําพันเสียอกเสียใจก็มี ที่สุมอยูภายในจิตใจแดงโรทงั้ วันทั้งคืนนี่มีจํานวนมาก ไม
เวนชาติชั้นวรรณะเลยที่ไฟกองนี้จะไมสุมอยูภายในจิตใจได เพราะกิเลสก็คือไฟ เรา
สงสัยอะไรทีต่ รงไหนบาง นอกจากเปนทะเลไฟเพราะกิเลสไปตามๆ กันเทานั้น
การประกอบความเพียรทีว่ าเปนทุกขนั้น เปนทุกขดวยความชอบธรรมเพือ่ จะ
หนุนใหหลุดพน เพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กําลังไหมรอบจิตใจอยูเวลา
นี้ เรายังเห็นวาเปนทุกขในความเพียรอยางนี้อยูแลวก็จะหาทางไปไมได ตองตายจม
กองนรกอเวจีในมนุษยโลกนี้อยูตลอดกัปตลอดกัลป หากําหนดกฎเกณฑไมได คือหา
ความแนนอนในกําเนิดที่เกิดในภพชาตินั้นๆ ไมได ซึ่งลวนแตกองทุกขทั้งมวล การ
ประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้อไฟที่เผาลนภายในจิตใจ และเชื้อที่ชักจูงฉุดลากเรา
ไปเกิดในภพนอยภพใหญในใจอันไดแกกิเลสอวิชชานี้
เปนสิ่งที่ควรใชความเพียร
พยายามอยางยิ่ง
หนักก็หนัก เบาก็ยอมรับ ทุกขขนาดไหนก็สูกัน ขึ้นชื่อวานักรบแลวไมมีถอย
หลัง เพราะพระพุทธเจาผูเปนศาสดาของเราไมไดพาใหถอยหลัง สาวกทั้งหลายไมใชผู
ถอยหลัง ผูกาวหนาเดินเพื่อความหลุดพนจากทุกข จนหลุดพนไปโดยถายเดียว จึงได
ปลอยวางความพากเพียรในแนวรบ แลวเสวยวิมุตติสุขภายในใจทั้งทีข่ ันธยังครองตัว
อยู และเสวยวิมุตติสุขในพระนิพพาน เพราะความทุกขเพียงเล็กนอยทางความเพียร
ในอัตภาพเดียวหรือเพียงชวงเวลาไมกี่เดือนกี่ป
การประกอบความเพียรตัง้ แตขั้น
เริ่มตนจนไดตรัสรูหรือบรรลุธรรม บางองคก็นานเปนป บางองคก็รวดเร็ว บางองค
เพียงครูเ ดียวก็มี ตามอํานาจวาสนาบารมีที่สรางมามากนอยตางกัน นักปฏิบัติเพื่อ
ความรูแจงแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย จึงไมควรนําความชาความเร็วของทานที่ปฏิบัติ
และบรรลุธรรมไปแลว มาเปนอารมณฝายกีดขวางตัวเอง จะทําใหเสียกําลังใจและกาว
ไมออก
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นี่เราก็เกิดในทามกลางแหงวาสนาบารมีอยูแลว ดีเราก็ทราบไดอยางชัดเจน ชั่ว
ก็ทราบไดอยางชัดเจน บุญบาปก็ทราบอยูประจักษใจ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราก็
ไดศึกษาเลาเรียน ครูบาอาจารยทั้งหลายทานก็แนะนําสั่งสอนวิธีการดําเนิน ทั้งเรื่องบุญ
เรื่องบาป เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะ เรื่องอรรถเรือ่ งธรรม ใหเราฟงทุกแงทุกมุม ก็ควร
จะซึง้ ภายในใจดวยความเชื่อความเลื่อมใสใหหนักลงไป เพื่อเปนอุปกรณแกประโยค
พยายามของเราจะไดกาวหนา กาวเขาสูสันติธรรมคือความสงบโดยลําดับ จนถึงสันติ
ธรรมอันราบคาบ ดวยความตะเกียกตะกายของเราที่เดินตามครู คือพระพุทธเจาซึง่
สลบถึงสามครั้งกอนจะไดเปนศาสดาขึ้นมา เอานั่นละมาเปนตัวอยางมาเปนแบบเปน
ฉบับ
อยาหาเอาคนขี้เกียจขี้ครานออนแอมาเปนแบบฉบับ
จะกลายเปนคนหมด
คุณคาหมดราคา หาทางกาวเดินไมได เปนโมฆภิกษุ อยูไปกินไปหาความหมายไมได
ภายในจิตใจ ทั้งๆ ที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวภายในใจของผูปฏิบัติอยางเอาจริงเอา
จัง เอา จงพากันตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติแบบตายเอาดาบหนา อยาถอยหลังให
กิเลสหัวเราะเยาะ จะทนอายไปตลอดกัปกัลปไมมีวันสรางซา
การพิจารณา
ทานผูใดถนัดในอาการใดในเบื้องตนแหงการพิจารณาหรือ
การสมถกรรมฐานจะมีความสะดวกเหมาะสมกับจริตของตนในธรรมบทใด ซึ่งไดเคย
อธิบายใหฟงแลว พึงยึดเปนหลักเปนเกณฑ เชน พิจารณา เกสา กําหนดเกสาก็เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ กําหนดบทนั้นๆ ใหจริงจัง อยาปลอยใจใหเถลไถลไปที่อื่น ถึง
วาระที่จะบริกรรมก็บริกรรม ถาเปนความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรม หรือถนัดใน
ระยะตอไปเปนความดูดดื่มทีจ่ ะตองพิจารณาตามเรื่องของ เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ จนกระทั่งถึงอาการ ๓๒ ใหตลอดทั่วถึง ซึ่งมีอยูภายในรางกายเรานี้ก็พิจารณา ให
มีสติติดแนบไปทุกระยะ ทุกประโยคแหงความเพียรพยายาม กิเลสจะไมเขามา
แทรกแซง กิเลสจะไมเขามาฉุดลาก ถาสติยังกํากับอยูกับความรูคือใจนั้นเมือ่ ไร ใจจะมี
ความปลอดภัย และใจจะทํางานตามหนาที่ ปญญาเปนผูสอดสองตรองดูความจริงทีม่ ี
อยูในรางกายนี้ที่ทานวาสัจธรรม
เวลาทําใจใหมีความสงบก็ตั้งหนาตั้งตาทํา ใหมีสติอยูนั้น เรื่องของโลกทั้งมวล
มันเปนไปจากจิตเราดวงเดียวนี่แหละ เปนตัวโลกเปนตัวกอเรื่องกอราวทั้งหลาย ถา
ความรูมารวมตัวเสียอยางเดียวโลกนี้ก็เหมือนไมมี เพราะไมมีผูไปปรุงไปแตงไปหลอก
ไปหลอนใหความหมายอยางนั้นอยางนี้ ดีชั่วสวยงามหรือกวางแคบสูงต่ําประการใด
ออกจากจิตดวงเดียวนี้เทานั้น เปนผูไปวาดภาพหลอกตนอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน
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ในการปฏิบัติถาไดจดจอเขาไปทีจ่ ติ จริงๆ จะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู
ตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่องดินฟาอากาศ ตนไม ภูเขา บุรุษหญิงชาย เรื่องโลกสงสารมาก
นอย มีแตเรือ่ งของจิตเปนผูปรุงผูแตงแลวก็ตื่นเงาตัวเอง เพลินไปตามเงา เศราโศกไป
ตามเงาของตัวอยูตลอดเวลา นี่ขันธมันหลอก
ขันธอันนี้มาจากจิตที่ไมบริสุทธิ์คือ
อวิชชาเปนตนเหตุ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา มันหมุนกันออกมาเรื่อยๆ ใหปรุงใหแตง
ใหเกิดความสําคัญมั่นหมาย อยูเฉยๆ อยูโดดเดี่ยวมีแตความรูลวนๆ มันอยูไมได
เพราะกําลังของสติปญญาไมพอทีจ่ ะหักหามจิตไมใหปรุงไมใหแตง ไมสามารถที่จะ
กําจัดความคิดในแงตางๆ ใหสิ้นไปจากใจ เหลือไวแตความสงบราบคาบ ใหเห็นความ
จริงภายในจิตดวงเดียวคืออะไรได
ไมมีอนั ใดเขามา
จิตดวงเดียวคือความรูกับความอัศจรรยอยางเดียวเทานั้น
เกี่ยวของเปนสองเลย จิตแทเปนอยางนั้น ในขณะที่เราตองการความสงบ เราก็ไมพงึ
เกี่ยวของกับอะไร ใหดูจุดที่จติ จะกระเพื่อมผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง มันบอกอยู
ชัดๆ ถามีสติ เอา จิตแสดงเปนอะไรใหถือนั้นเปนอารมณ ถือนั้นเปนจุดเปนหมาย ถือ
นั้นเปนเปาหมาย กําหนดสติลงทีจ่ ุดนั้น จะวาพุทโธก็ใหอยูกับตรงนั้นใหถี่ยิบเขาไป ดูซิ
มันเปนอยางไร แลวมันจะมีเรื่องมีราวหลอกเจาของไหม
ถาลงสติไดกํากับจิตดวยดีแลว จิตจะปรุงออกมาเปนเรื่องหลอกเจาของไมได
เรื่องตางๆ ที่เคยผานๆ ไปแลวกี่ปกี่เดือนกี่เวล่ําเวลามันมาสุมอยูภายในหัวใจ และ
หลอกเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหน
เรื่องนั้นเปนแลวผานไปแลวกี่ปกี่เดือนมัน
หายไปหมดแลว แตจิตดวงนี้มันไมหาย อารมณอันนี้มันปรุงขึ้นมาอยูเรื่อยๆ หลอก
เจาของอยูเรือ่ ยๆ เพลินอยูกับตุกตาเครื่องเลนของเด็กภายในใจของตัวอยูอยางนั้น จง
สังเกตดูใหดจี ะเห็นไดอยางชัดเจน ไมนอกเหนือไปจากที่กลาวนี้เลย เพราะนี่ไดพูดตาม
เรื่องความจริงทีเ่ ปนอยางนั้นจริงๆ ไดพจิ ารณาอยางนั้นมาแลวไมสงสัย
เอา จะพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตลอดอาการ ๓๒ ก็ใหรูตั้งแต
อาการเหลานี้เทานั้น อยาเอาความรูนี้แยกไปปรุงไปแตงใหมีภาพนั้นเรื่องนั้นเขามา
แทรก จนกระทัง่ กลบเกลื่อนหรือทําลายวัตถุที่เราพิจารณา หรืออารมณที่เราพิจารณานี้
สูญหายไปเสีย เหลือแตกิเลสเครื่องยั่วยวนกวนใจ ภาวนาวันไหนก็ไมไดเรื่องไดราว มี
แตเรื่องไมตอ งการ เพราะกิเลสมีอํานาจมาก มันฉุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได
อยางงายดาย ถาเราไมฝกหัดเอาจริงเอาจัง เอาความตั้งใจเขาวาอยางมั่นเหมาะกัน
จริงๆ จะไมเห็นเรื่องของตัวเอง แลวก็จะตื่นเงาสําคัญมั่นหมายไปตางๆ อยูตลอดเวลา
เพราะฉะนั้น เพื่อความแนใจจงมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใหดี ใหเห็นผลในการปฏิบัติ
ภาวนาของตน
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ทานวาสมาธิๆ เปนยังไง คือความมั่นคง ความแนนหนา ความตั้งมั่นของใจ จิต
สงบจิตก็มั่นเทานั้นเอง ถาไมสงบก็รวนเร เอนเอียงไปทีโ่ นนที่นี่หาความเปนตัวของตัว
ไมไดแมแตขณะเดียว จิตมีความสงบ คําวาสงบก็คือสงบความคิดความปรุงตางๆ ซึ่ง
เคยยั่วยวนกวนใจมาแตกอนนั้นแล เหลือแตความรูอันสงบแนวอยูนั้น ใจก็สบายไมมี
อะไรรบกวน นั่นเรียกวาจิตสงบ สงบหลายครั้งก็เปนสมาธิ คือความแนวแนมั่นคงของ
ใจขึ้นมา ใหไดชมสมาธิสมบัติที่ตนขวนขวายไดมาเอง
วาระตอไปจะพิจารณาใหเปนปญญาก็พึงพิจารณาดังที่กลาวมานี้ แยกแยะดู
รางกายสวนตางๆ ใหดี จะเอาขางนอกมาเปนปฏิภาคเปนอุคคหนิมิตก็ได ไมวารูปหญิง
รูปชายมันติดไดทงั้ นั้นแหละ ไมวาขางนอกขางในติดได เปนสมุทัยได เมื่อนํามา
พิจารณาใหเปนมรรค ใหเปนทางเดิน ใหเปนธรรม เปนเครือ่ งแกเครื่องถอดถอนกิเลส
ทําไมจะเปนไมได พิจารณาแยกแยะออกเปนเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ได หรือจะ
พิจารณาเปนอสุภะอสุภังก็ได ดูมันมีแตเรื่องอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา กองกัน
อยูเต็มตัวสัตวตัวบุคคล ตัวเขาตัวเราไมมีบกพรองแมแตรายเดียว ทําไมจึงไมเห็น
ของจริงมีอยูเ ต็มตัวเต็มใจ นั่นคือความจริง ใจเรามันปนเกลียวกับธรรมอยูร่ําไป มันถึง
ไดเหยียบย่ําแตขวากแตหนามคือกิเลสตัณหา ยอกหัวใจอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน
หาความสงบสบายไมได ก็เพราะจิตใจปนเกลียวกับความจริงคือธรรม
จงพิจารณาใหเห็นตามที่ทานสอนไวตั้งแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ซึ่ง
บอกชัดๆ อยูแลว ถลกหนังออกมาดูซิเปนยังไง คนทั้งคนดูไดไหม มันมีหญิงมีชายที่
ไหนเมื่อถลกหนังออกมาแลว ความสวยความงามปรากฏอยูที่ไหน ก็มีแตหนังบางๆ
หลอกอยูขางนอกเทานั้นเอง ก็ทราบแลววาหนัง ดูใหซึ้งซิ เมือ่ ถลกหนังออกแลวเปนยัง
ไร สวยงามไหม เอา ดูทั้งหนังดวย ขางในขางนอกของหนังเปนอยางไร แลวดูเนื้อ ดู
เอ็น ดูกระดูก ดูเขาไปทุกแงทุกมุมในอาการตางๆ จนกระทั่งถึงอาหารใหมอาหารเกา
เต็มไปดวยปาชาผีดิบของปฏิกูลโสโครกเนาเหม็นเต็มตัว ทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหน
ที่วาสวยวางาม วานารักใครชอบใจนะ มันหาเรื่องหาราวหลอกตัวเองอยางสดๆ รอนๆ
อยางดื้อๆ ดานๆ ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบางเหรอจิตนี่ ฟาดกันลงไปใหเห็นเหตุ
เห็นผลเปนไร
นี่แหละคือความดื้อดานของจิต ที่กิเลสยึดเปนเครื่องมือตอสูกับความจริงคือ
ธรรม ใจจึงไมยอมเปนไปตามความจริง ฉะนั้นมันถึงไดเกิดความทุกขความลําบากแก
จิตใจอยูเสมอ ไมวาไปอยูที่ไหนมันมีแตไฟกองนี้แหละเผาอยูตลอด เฉพาะอยางยิ่งไฟ
ราคะตัณหา เพราะความปนเกลียวกับธรรมคืออสุภะอสุภัง ซึ่งมีอยูเต็มในรางกายของ
ทุกคน กองปาชา กองอสุภะอสุภัง กองปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมด ตัง้ แตเบื้องบนลง
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เบื้องลาง ไมมีชิ้นใดทีจ่ ะพอนาดูนาชมบางเลย แมเชนนั้นมันก็ยังเสกสรรไดลงคอวา
เปนของสวยของงาม ถึงกับจิตใจเกิดความกําเริบอยูไมเปนสุข มีแตเรื่องของตัวหลอก
ตัวเองทั้งนั้นไมใชอะไรจากที่ไหนมาหลอกนะ
รูปก็สักแตวารูปมีอยูตามความจริงของตน เราจะดูก็ตามไมดูก็ตาม คิดแงใดก็
ตามไมคิดก็ตาม เขาไมมีความหมายสําหรับรูปอันนั้นๆ ผูไปเห็นนี่แหละมันมาเกิด
ปญหา เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในตัวผูรูผูเห็นนี่แหละ ไปปรุงแตงไปสําคัญมั่นหมาย วา
เปนอยางนั้นอยางนี้ แลวก็หลงความสําคัญมั่นหมายของตน เคลิบเคลิ้มไปตาม ผลที่
ปรากฏก็คือความทุกข ความแนนในหัวอกแทบจะเปนจะตาย บางครั้งกินไมไดนอนไม
หลับ นี่โทษแหงความคิดความปรุงของใจ มันแสดงใหเห็นอยางชัดเจน ขนาดนั้นเรายัง
ยอมเชื่อมันอยูหรือ ยังไมเห็นโทษของมันบางหรือสําหรับผูปฏิบัติแทๆ นะ มันนาคิด
อยูมากในจุดนี้
เอาซิ ขุดคนลงไปใหเขาใจความจริงอันนี้ เรื่องมรรคผลนิพพานไมตองถาม สิ่ง
เหลานี้แหละที่ปกคลุมหุมหออยางมิดตัว ไมใหมองเห็นกระแสของความสวางไสว ของ
ความสงบเย็นใจ พอจะแสดงความอัศจรรยขึ้นมาโดยลําดับๆ จนเปนมรรคผลนิพพาน
นั้นขึ้นมาได ก็เพราะสิง่ สกปรกโสมมทั้งหลายเหลานี้แหละ มันปกคลุมหุมหอเสียอยาง
มิดตัว เพราะฉะนั้นจึงตองแกมันดวยสติ แกมันดวยปญญา เพิกถอนมันออกเลิกมัน
ออก เปดเผยมันออกใหเห็นความจริง เมื่อเริม่ เห็นความจริงบางแลว ความสงบไมตอง
บอกหากคอยเปนไปเอง มันยุงวุนวายเพราะอะไร เพราะมันหลง เมื่อเห็นตามความ
จริงแลวจิตก็ถอนตัวเขามาเทานั้น เดี๋ยวนี้ยุงกับอะไร ก็ยุงกับสิ่งที่จิตกําลังหลง จง
พิจารณาใหรูไปโดยลําดับและปลอยวางไปพรอมๆ กัน
จิตก็หมุนตัวเขามา เอา
พิจารณาย้ําเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคราดนา คราดจนมูลคราดมูลไถแหลก
ละเอียดควรแกการปกดํา นั่นแหละเปนสําคัญ
การพิจารณากี่เที่ยวกี่ครั้งกี่หนไมสําคัญ สําคัญอยูที่ความชํานิชํานาญ ความ
คลองแคลวแกลวกลาซาบซึ้งภายในจิตใจดวยการพิจารณา และเปนอยางนั้นจริงๆ ซึง้
อยางนั้นจริงๆ วาอสุภะของปฏิกูลโสโครกก็ซึ้งถึงใจ วา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือแงใด
ก็ซึ้งถึงใจถึงความจริง เรียกวาซึ้ง แลวจิตจะไปหลงของปลอมอยูไดหรือ นี่การพิจารณา
พิจารณาอยางนั้น
ยืน เดิน นั่ง นอน อยาใหเผลอ พยายามระมัดระวังตัวเสมอ การพูดการคุยกันก็
ทําใหเผลอได จงมาตามกิจตามการในการเกี่ยวของกัน อยามาดวยความเผอเรอตางๆ
อยามาดวยความเซอๆ ซาๆ ความไมมีสติสตัง เปนความไมมีทาทางในเชิงเปนนักรบ
ในตัว เปนความไมมีความหมายในการมาของตัว ในการพูดการคิดการทําทั้งหลาย ไม
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มีความหมายอะไรเลย ไมมีสาระ จงทําใหเปนสาระแกเจาของดวยความมีสติรักษาตัว
อยูเสมอ
เอา ทุกขก็ทุกข ยอมรับวาทุกข ตายก็ตาย ตายดวยความเพียรเปนไรไป แมเขา
ไมเคยภาวนาเขาก็จะตายเชนเดียวกัน โลกนี้คือโลกปาชา โลกแหงความเกิดตายของ
สัตว มันจะพนไปไหนได ตองตายดวยกันทั้งนั้นแนนอนที่สุด นอกจากเร็วหรือชา
ตางกันไปเล็กๆ นอยๆ เทานั้น เราทุกขเพราะความพากเพียรเพื่อใหเห็นจริงเห็นจัง
ตามหลักธรรม เปนทุกขที่ชอบธรรม ไมฝนธรรม
เมื่อพิจารณาจนมีความช่าํ ชองแลวไมตองบอกแหละ จิตตองถอนตองปลอยวาง
เขามาเปนลําดับๆ ดังที่เคยอธิบายใหฟงแลว จิตก็ยิ่งมีความผองใส มีความคลองแคลว
แกลวกลา เบาหวิวภายในจิต เพราะเบาจากอุปาทาน ขางนอกก็ไมยึดขางในก็พิจารณา
เขาไป รูแจงเห็นจริงเขาไปเปนลําดับ จนกระทัง่ ปลอยวางรูปที่วารูปกาย กายเปนเรา
เปนของเรา เปนของสวยของงาม พิจารณาแลวมีแตเนื้อแตหนัง แตเอ็นแตกระดูก
พิจารณาเขาไปแลวมีแตของอสุภะอสุภังเต็มไปหมดทั้งราง เปนเราไดอยางไร เมื่อ
พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจมแจงไปเอง นอกจากนั้นพูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้ง พูดถึง
เรื่องอสุภะอสุภังก็ซึ้ง
เห็นชัดเจนตามความจริง แลวอุปาทานซึ่งเปนผลของตัว
จอมปลอมทีไ่ ปสําคัญมั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาเอง โดยไมตองบังคับขับไสใหปลอย
วาง
ถาลงไดพิจารณาและรูเห็นขนาดนั้นแลว ความเพียรไมตองพูดละ มาเอง ความ
ขี้เกียจหายหนาไปหมด ไมตองไปบังคับบัญชากันอีก ไมตองไดถูไดไถกันเหมือนแต
กอนขั้นเริ่มแรกซึ่งยังไมเคยเห็นผล ก็เหมือนเด็กทํางานนั้นแหละ ผูใหญตองคอยกํากับ
ดูแลหรือควบคุมใกลชิด พอผูใหญเผลอหรือปลีกตัวไปธุระเสียบาง เด็กก็หลบหลีก
หรือเลิกงานไปเสียไมทํางาน กลับหยอกเลนกันไปเสียเพราะเขาไมเห็นผลของงาน ถา
เปนผูใหญรผู ลของงานแลวก็ทําเอง อยูคนเดียวก็ทําได อยูกับหมูกับเพื่อนก็ทําได ไมวา
ที่แจงที่ลับ ใครจะมาควบคุมไมควบคุมไมสําคัญ เพราะเห็นผลของงาน มีความมุงมัน่
ตองานใหเปนผลสําเร็จเปนสําคัญ
นี่ผูปฏิบัติธรรมะในขั้นเริม่ แรก ก็ตองถูไถตองบังคับบัญชาตัวเอง เพราะยังไม
เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนา อันจะแสดงขึ้นที่ใจเปนผูรับผล เมื่อยังไมเห็น
ผลก็ตองถูไถบังคับบัญชากันไป ขั้นนี้เปนขั้นที่ลําบากอยูบาง เอา ลําบากก็ทราบกันอยู
แลว ขั้นตอไปที่ปรากฏผลบางแลวความอุตสาหพยายามนั่นคอยเปนมาเอง ความ
พากเพียรก็มาเอง พอถึงขั้นปญญาแลวก็เริ่มหมุนตัวเปนเกลียวไปกับเหตุการณที่สัมผัส
สัมพันธไมขาดวรรคขาดตอนในวงความเพียร ความขี้เกียจหายหนาไปหมด เดิน
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จงกรมไมเคยคํานึงกับเวล่ําเวลาวาเชาสายบายเย็น มีแตหมุนตัวติ้วๆ อยูกับกิเลสวาตัว
ไหนที่ยังรูไมชัด หนากิเลสตัวไหนที่ยังรูไมชัดยังฆาไมได มันเกาะอยูกับอะไร มันทําให
เสียดแทงจิตใจเราอยูเวลานี้ คนลงไป ๆ จนกระทั่งทราบชัดแลวถอนออกไปเปนตอนๆ
ฆาตายเปนตัวๆ เปนพักๆ เรื่อยๆ ไป สติปญ
 ญาเขาใจในอันนั้นเขาใจในอันนี้ ออ
เรื่อยๆ กําหนดพิจารณาเขาไปเรื่อยๆ การกําหนดพิจารณาก็คือการสูกันนั่นเอง แลว
ทําไมจะไมทกุ ขละ
แตมันไมสนใจกับเรื่องทุกขยิ่งกวาการที่จะถอดถอนกิเลส หรือการห้ําหั่นกับ
กิเลสใหแหลกแตกกระจายเปนผุยผงไป และเห็นตอหนาตอตาภายในใจเรานั้น มี
น้ําหนักมากเกินกวาจะมัวเกียจครานออนแออยูได เพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหนา
ไปหมด เดินจงกรมไมมีเวล่ําเวลา คิดวาเดินเพียงครูเดียวมันปาเขาไปสามชั่วโมงสี่
ชั่วโมงโนน นั่งอยูที่ไหนก็เพลินตอการพิจารณา
ไมมีเวล่ําเวลาในอิริยาบถทั้งสี่
เวนเสียแตหลับเทานั้น พอตื่นขึ้นมาก็จับงานปุบ ไดแกจิตจับอารมณที่ตนยังพิจารณา
ไมเสร็จไมสนิ้ นั้น คลี่คลายออกดูไมหยุดยั้ง จนกระทัง่ เขาใจแลวปลอยเองๆ
แตอยามาคาดหมายนะไมถูก บอกวิธีการใหทราบเฉยๆ การคาดหมายไมถูก
ใหเปนขึ้นในตัวเองนั้นแหละ ความจริงตอความจริงจะเขากันไดทันที ครูบาอาจารยที่
แสดงใหเราฟงนี้ลวนแตความจริง เวลานี้เรายังไมเห็นความจริงตามทีท่ านสอน เราก็
พยายามดําเนินไป พอจิตเราถึงความจริงขั้นใดแลวมันยอมรับกันๆ เขากันไดทันทีๆ
ไปโดยลําดับ ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงธรรมขั้นสูงและสูงสุดหาที่คานกันไมไดเลย เพราะ
เปนความจริงเชนเดียวกัน
การปฏิบัติ จิตถามีความเปนไป ครูบาอาจารยคอยแนะนําสั่งสอนอยูเสมอโดย
ถูกทางไมเปนที่สงสัย ก็นาจะเขยิบขึน้ ไปเรื่อยๆ และรวดเร็วกวาปกติที่เราทําโดยลําพัง
เราเห็นโทษแหงการบําเพ็ญเพียรโดยลําพังมาแลว จึงไดชี้แจงใหหมูเพื่อนฟงวาอยา
นอนใจ การที่จะแนะนําตักเตือนสั่งสอนกันทางดานจิตตภาวนานี่ จิตตองสอนจิต
เทานั้น จะไปยกคัมภีรนั้นคัมภีรนี้มาสอนกันสุมสี่สุมหานั้น สาธุ ไมไดประมาท เพราะ
เราก็เคยเรียนมาบาง มันก็เหมือนกับยกยาทั้งตูทั้งหีบมาทุมใสคนไขนั่นแล โดยไม
ทราบวาเปนไขอะไร ยาก็ไมทราบวายาอะไรตออะไร ทุม กันลงไปแบบสุมเดาก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร ดีไมดีทําใหคนไขตายเสียดวยซ้ําไป
ความรูตามตํารับตําราและความรูสุมสี่สุมหาในการปฏิบัติ จะมาสอนผูรูจริงเห็น
จริงตามขั้นภูมิของจิตของธรรมแหงผูปฏิบัตินี้ มันสอนกันไมไดสอนกันไมลง ผูที่
ปฏิบัติที่เขาใจอรรถธรรมตั้งแตสมาธิเปนลําดับของขั้นสมาธิ และของปญญาโดยลําดับ
ของขั้นปญญาเทานั้นที่ลงกันไดหรือสอนได เพราะรูความจริงตามลําดับ ผูสอนสมาธิจะ
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เอาแบบแผนตํารับตํารามาสอนมันไมไดความ เอาปญญาตามตํารับตํารามาสอนไมได
ความ ถาจิตตนไมเปนสมาธิขั้นนั้นๆ มากอนแลว จะสอนไมเขาเรื่องเขาราวไมเขากฎ
เขาเกณฑ ไมเปนประโยชนแกผูฟงดวยความสนใจนั้นเลย นี่เปนของสําคัญอยูมาก เมือ่
ตางมีความจริงรับกันอยูแลว ผูสอนก็สอนดวยความจริงซึง่ เห็นแลวรูแลวมันจะผิดไป
ไหน และก็รวดเร็วทันใจดวย ติดของที่ตรงไหนทานแกปบๆ ไปเลยไมเสียเวล่ําเวลา
กรรมฐานจึงสําคัญที่ครูอาจารยคอยแนะแนวทางให ฉะนั้นพระธุดงคกรรมฐานจึงติด
ครูอาจารยทมี่ ีคุณธรรมทางจิตตภาวนา
ครั้งพุทธกาล สาวกก็ตองอาศัยพระพุทธเจา และลูกศิษยลูกหาของสาวกแตละ
องคๆ ก็อาศัยครูอาจารยที่เขาใจในดานจิตตภาวนามาแลวอยางสมบูรณ เปนผูสั่งสอน
มาโดยลําดับ ถายทอดมาเรื่อยจนมาถึงปจจุบันนี้ ฉะนั้นขอใหพากันตั้งอกตั้งใจพินิจ
พิจารณาอุตสาหพยายามอยาลดละ
นักรบตองทําใจกลาหาญ อยาทอแทออนแอ อยาหวังมอบปาชาใหกับภพใดชาติ
ใดซึ่งเปนเรือ่ งกองทุกขทั้งมวลไมเปนที่ไวใจไดเลย ไมเหมือนมอบรางกายมอบชีวิต
จิตใจ แมเปนความทุกขความลําบากขนาดใดไวกับความพากเพียร ไวกบั ธรรมเทานัน้
เฉพาะอยางยิ่งไวกับความพนทุกข เอา ตายก็ตายไมตองกลัวไมทอถอย เราจะเห็นแดน
แหงหนองออที่วา ออ นี้หรือที่ทานวาความจริงเต็มสวน ความบริสุทธิ์เต็มภูมิ นี้หรือ
หนองออ ออเราเจอเสียแลวที่นี่ แตกอนไดยินแตชื่อ คราวนี้เจอเสียแลวคําวา ออๆ นี้
ทานวาธรรมประเภทฟากตาย นี่หรือหนองออนะ
ดังที่ทานอาจารยมั่นอุทานซึ่งเราเขียนไวในประวัติทานวา ออๆ นี่หรือหนองออ
นั่นแหละ หนองออก็คือหมดปญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแลว มีแตความ
บริสุทธิ์ลวนๆ จากขณะนั้นแลวก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาล นั่นแหละ
หนองออ จะอยูในหัวใจของผูปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง หนองอออันประเสริฐนีจ้ ะ
เกิดขึ้นที่ใจของผูปฏิบัติเทานั้น ไมอาจเกิดไดดวยการวาดภาพ ดวยการคาดคะเน ดวย
การจดจําและดวยความสําคัญมั่นหมายตางๆ แตจะเกิดไดดว ยภาคปฏิบัติจติ ตภาวนา
เปนสําคัญ
เราอยูที่ไหนเวลานี้ ทุกขก็เห็นกันอยูชัดๆ ทั้งรางกายและจิตใจ สมุทัยก็รูกนั
อยางชัดเจน ทั้งดีใจเสียใจ ทั้งรักทัง้ ชัง ทั้งเกลียดทั้งโกรธเปนเรื่องของสมุทัยทั้งมวล
คิดในแงใดๆ สวนมากเปนเรื่องสมุทัยพาใหคิดใหปรุงทั้งนั้น
ถาสติปญญาเครื่อง
บังคับบัญชาไมมี กิเลสตองบังคับจิตใหคิดปรุงออกมาเปนเรือ่ งสมุทัยทั้งมวล มรรคก็
คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ประกอบกันเขา หนุนเต็มกําลังโดยลําดับๆ เพื่อ
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กําจัดกิเลสความฟุงซานที่มีอยูภายในใจ นั่นคือมรรค นิโรธคือความดับ เมื่อมรรคมี
กําลังมากนอย ก็ดับความฟุงซานรําคาญเขาไปโดยลําดับๆ นี่เรียกวานิโรธ
นิโรธคือความดับทุกข มรรคคือความดับกิเลสเปนชิ้นเปนอันไป จนกระทั่งดับ
กิเลสโดยสิ้นเชิง ทุกขก็ดบั อยางสนิท เรียกวานิโรธเต็มภูมิ เพราะกิเลสสิ้นไปแลวทานวา
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ เม ภิกฺขเว นิโรธความดับทุกขควรทําใหแจง เราไดทําใหแจงแลว
ภิกษุทั้งหลาย หลังจากนั้นแลวไมมีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกตอไป ตางก็ยุติ
ทุกขทางใจก็หมดปญหาโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ เรียกวาทุกขทางใจดับโดยสิน้ เชิง เพราะ
สมุทัยดับไปดวยอํานาจของมรรค นิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคประหารกิเลส
เด็ดขาดไปโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นแลวไมมีงานอะไรตอไปอีก เหลือแตทกุ ขภายใน
รางกายซึ่งเปนทุกขประจําขันธเทานั้น ทุกขภายในใจไมมเี พราะสมุทัยเปนผูผลิตทุกข
ประเภทนี้ไมมี
คําวามรรคๆ ที่เคยใช ใชเฉพาะฆากิเลส เมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแลว คําวามรรคก็
หมดหนาที่ไป ทานไมเรียกวามรรคสําหรับผูสิ้นกิเลสแลว บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย
ทานไมเรียก ทานไมสําคัญทานไมหมายอะไรทั้งมวล เหลือแตความบริสุทธิ์ ความที่รูวา
ทุกขดับไป เพราะสมุทัยดับไปดวยมรรค นั่นคือธรรมชาติทบี่ ริสุทธิ์ ไมใชนิโรธไมใช
มรรคและไมใชสัจธรรมทัง้ สี่ ธรรมชาติที่นอกจากสัจธรรมออกไปคือผูบริสุทธิ์นี้ เพราะ
สัจธรรมเปนธรรมคูและเปนสมมุติ คือกิเลสกับมรรคเปนศัตรูตอกัน เปนคูศัตรูหรือ
เปนคูแขงกัน ทุกขกับนิโรธก็เปนคูปรับกัน ขณะที่ทุกขดับก็คือนิโรธ จากนั้นแลวก็หมด
ปญหาในวงสมมุติแหงสัจธรรมทั้งสีท่ ี่ปฏิบัติตอกัน มีเพียงกิริยาอาการ การประกอบ
ความพากเพียรในทิฏฐธรรม วิหารธรรม คือความเปนอยูระหวางขันธกับจิต ทรงกัน
ไปดวยสมาธิสมาบัติ บําเพ็ญจิตใจเพือ่ พักผอนหยอนใจระหวางขันธกับจิตใหพอเหมาะ
พอสม พอถึงกาลอันควรแหงขันธเทานั้นที่จะสลายตัวลงไป อันเปนของแนนอนอยูแลว
วาตองแตก
เพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันตทั้งหลายนับแตพระพุทธเจาลงมา จึงประกอบ
ความพากเพียรอยูโดยสม่ําเสมอจนถึงกาลอายุขัย ดังที่ปรากฏในตํารับตํารานั่นแล แต
ไมไดประกอบความพากเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใด
เปนเพียงประกอบ
วิหารธรรมระหวางขันธกับจิตใหอยูครองกันสะดวกสบายโดยสม่ําเสมอจนถึงอายุขัย
แลวก็ปลอยไปตามกาลอันควร นี่งานของพระศาสนา งานถอดถอนกิเลสเปนงานที่เสร็จ
สิ้นลงได งานทางโลกหาความสิ้นสุดไมได ตายก็ตายกับงาน ตายกับความยุงเหยิง
วุนวายและความหวงใย ไมมีใครทํางานสําเร็จแลวคอยตายไป โลกทั้งโลกเปนอยางนี้
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กันทั้งนั้น ไมเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสใหสิ้นสุดลง แลวนิพพานไปดวยความ
หายหวง “อนาลโย” ไมมีงานใดใหเปนหวงอีกแลว
เอาละยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องตน
มนุษยเราตองมีเพื่อนมีฝงู มีพวกมีคณะ ไมวาแตฆราวาสหญิงชาย แมมาบวช
เปนพระเปนเณรแลวก็ยังไมพนจากความอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ ผิดกับสัตวบาง
ประเภทซึ่งเขาอยูตัวเดียว สัตวปาบางประเภทอยูตัวเดียว บางประเภทก็เปนหมูเปน
คณะ เปนฝูงๆ แตมนุษยเรานี้ไมวาที่ใดๆ ทั่วโลก ไมปรากฏวาอยูคนเดียว ไมวา
ประเทศไหนทวีปใด ก็ตองมีหมูมีคณะ เปนครอบครัว เปนสังคม เปนหมูๆ พวกๆ ทั่ว
ดินแดน จะวามนุษยขี้ขลาดก็ถูก เปนนิสัยของมนุษยทุกชาติทุกภาษาที่ตองเกี่ยวของกัน
อยูรวมกันเรื่อยมาแตดึกดําบรรพ
นี่เราเปนพระ เปนเพศที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญตามหลักธรรมและนิสัยของนักบวช
ควรจะอยูลําพังองคเดียว แตหลักใหญก็ตองอยูเปนหมูเปนคณะ เกี่ยวของกับหมู
เพื่อนเพศเดียวกันอยูโดยดี แมจะออกไปบําเพ็ญในสถานที่ตางๆ ดวยความเปนผูมีตน
คนเดียว แตโอกาสหรือความจําเปนทีจ่ ะเขามาเกี่ยวของกับหมูกับคณะกับครูบาอาจารย
เพื่อการศึกษาปรารภขออรรถขอธรรมตางๆ ยอมมีอยูเปนวรรคเปนตอน สุดทายก็ไม
พนจากความเปนสัตวหมูสัตวคณะอีกเหมือนกัน เปนแตเพียงลัทธิ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หลักธรรมวินัย ที่แสดงออกของพระกับของฆราวาสนั้นตางกันเทานั้น
พระมีกฎมีระเบียบตามหลักธรรมวินัยเปนเครื่องประพฤติดาํ เนิน
การ
แสดงออกทุกแงทุกมุมจึงเปนไปตามหลักธรรมหลักวินัย
ไมวาจะแสดงทางจิตคิด
ออกมาดวยเหตุผลกลไกอันใด
ตองระวังสํารวมในความคิดผิดหรือถูกอยูโดยดี
ความผิดนั้นถาไมผิดธรรมก็ตองผิดวินัย ไมผิดวินัยก็ตองผิดธรรม การผิดวินัยเปน
ความหยาบ ผิดธรรมเปนความละเอียด เปนเรื่องของกิเลสประเภทหยาบ จําตองได
ระมัดระวังเพราะเรามาแกกิเลส จึงไมควรนอนใจในความคิด การพูด การกระทํา ทุก
อาการที่แสดงออก
วาจาที่เกี่ยวของกับหมูกับคณะที่จะตองพูด จะตองไดระมัดระวังรักษา ทางกาย
ก็เกี่ยวของกับหมูกับคณะหรือโดยลําพังคนเดียว
การกระทําสิ่งใดตองคํานึงถึง
กฎระเบียบขอบังคับ คือหลักธรรมวินัยซึ่งเปนทางเดิน จะปลอยวางไมได แมจะอยู
เปนหมูเปนคณะก็มีลัทธิ มีขอบังคับ มีกฎมีเกณฑ เปนเครื่องดําเนินอยูในวงคณะ
เดียวกันที่เปนพระดวยกัน
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สวนฆราวาสเขาก็มีกฎหมายบานเมืองเปนเครื่องปกครอง กฎประเพณี นั่นก็ยัง
หยาบไป ตามเพศของฆราวาสซึ่งไมเขมงวดกวดขันในความประพฤติ กิริยาอาการ
แสดงออกทุกแงทุกมุมอะไรนักไมเหมือนพระเรา พระนี้ถาพูดใหถูกตองตามหลักของ
ความเปนนักบวชแลว ตองมีการระมัดระวังอยูทุกระยะ ทุกอิริยาบถในความเคลื่อนไหว
ของกายวาจาใจ
แตเราอยูรวมหมูรวมคณะกันนี้ จริตนิสัยไมเหมือนกัน ตางองคตางมีจริตนิสัย
เปนของตัวมาดั้งเดิม แมจะมีกี่รูปกี่องคดวยกันก็ตาม แตจริตนิสัยอันเปนแกนเดิมซึ่ง
มีอยูภายในจิตนั้นยอมเปนของตัวเอง อันนี้พึงทราบวาเปนนิสัยสมบัติของแตละองคๆ
แตการแสดงออกมาจากนิสัยนั้น พึงระวังที่จะเปนการกระทบกระเทือนตอหลักธรรม
หลักวินัยซึ่งไมใชนิสัย ตลอดถึงการกระทบกระเทือนแกหมูคณะที่อยูรวมกัน นั่นก็ไม
จัดวาเปนนิสัย ตองไดระมัดระวังทุกรูปทุกองค เพื่อความสงบสุขแกตนและวงคณะที่
อยูรวมกัน
การระวังตัวนั้นแหละ คือการรักษาความสงบเรียบรอยของตัวและวงคณะที่อยู
รวมกัน ไมใหมีอะไรเกิดขึ้น เหมือนอวัยวะเดียวกัน การประพฤติพรตพรหมจรรยก็จะ
มีความสะดวกสบายเพราะไมเปนนิวรณ ไมเปนสัญญาอารมณที่มากอกวนจิตใจใหยงุ
เหยิงวุนวาย ใหใจสงบตัวเขาสูสมาธิในขณะที่ทําความเพียรนั้นไมได ดวยเหตุนี้จึงตอง
ระมัดระวังรักษา ผูใดรายใดใหถือวา เราเปนพระเต็มภูมิแหงความสมมุตินิยมตาม
หลักพุทธศาสนาแลวเวลานี้ จงรักษาภูมิแหงความเปนพระของตน ทั้งภายในใจและการ
แสดงออกสูภายนอกดวยกายวาจา อยาใหมีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเปนอัน
ขาดถาไมอยากขายตัว
เรื่องทิฐิมานะอันเปนเรื่องของกิเลสโดยตรงนั้น ใหถือวาเปนขาศึกแกตนดวย
ใหถือวาเปนขาศึกแกวงคณะดวย ใครๆ อยานําออกมาใหเรี่ยราดสาดกระจาย จะเปน
การกระทบกระเทือนและสกปรกในวงหมูคณะ หาความผาสุกไมได เฉพาะอยางยิ่งวง
พระกรรมฐานนี้เปนวงที่ละเอียด การประพฤติปฏิบัติก็ละเอียด คือละเอียดตาม
หลักธรรมวินัยนั้นแหละ
ไมไดหาความละเอียดนอกเขตนอกแดนแหวกแนวมาจาก
ไหน โดยถือหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องดําเนิน เพราะหลักธรรมหลักวินัยนั้นเปนสิ่ง
ที่มีความละเอียดออนมากทีเดียว เราจะทราบไดอยางชัดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติทางดาน
จิตใจ ใจมีความละเอียดออนดวยการปฏิบัติจิตตภาวนามากเขาไปเทาไร ยิ่งเห็นความ
ซึ้งของธรรมวามีความละเอียดออนเขาไปเทานั้น ในขณะเดียวกันก็ทราบวา กิเลสก็มี
ความละเอียดออนไปตามๆ กัน ซึ่งจะไวใจหรือนอนใจประมาทไมได ตองไดระมัดระวัง
อยูตลอดเวลา
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การอยูรวมกันดวยความผาสุก ก็คือตางคนตางระมัดระวังกิเลสของตนไมให
แสดงออก
อันเปนการกระทบกระเทือนตนเองใหวาวุนขุนมัวไปดวย
เปนการ
กระทบกระเทือนผูอื่นใหเกิดสัญญาอารมณใหอยูไมสะดวกสบาย ใหเปนการระแคะ
ระคายซึ่งกันและกันดวย ซึ่งเปนความเสียหายทางดานจิตตภาวนาเปนสําคัญ ยิ่งกวานั้น
ก็ระบาดออกไปไมมีประมาณ
โดยปกติจิตแมไมมีสัญญาอารมณมาเกี่ยวของพัวพัน ความผิดเล็กๆ นอยๆ ไม
ปรากฏยังภาวนาไมลง เพราะจิตมีธรรมชาติอันหนึ่งผลักดันออกมาใหคิดใหปรุงเรื่อง
นั้นเรื่องนี้อยูเสมอ อันเปนการกอกวนตัวเองใหยุงเหยิง จนถึงกับจิตเขาสูความสงบ
ไมได ทัง้ ๆ ที่เราทําความเพียรเพื่อความสงบ ปกติของจิตก็ชอบเปนอยางนั้นอยูแลว
ยิ่งมีเหตุการณอะไรเขามาเกี่ยวของ หรือมีเรื่องมีราวอะไรเขามาเกี่ยวของดวยแลว ก็ยิ่ง
เปนการเพิม่ ไฟขึ้นมาใหเกิดความเดือดรอนแกตนมากขึ้น และระบาดสาดกระจายไปถึง
วงคณะ หมูเพื่อนที่อยูดวยกันมากนอย ใหไดรับความไมผาสุกไปตามๆ กัน ชื่อวาเปน
ผูสรางบาปสรางกรรมใหแกตนเองและผูอื่น ซึ่งไมสมควรแกเราที่เปนนักบวชและนัก
ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งทีไ่ มเปนมงคล หรือสิ่งต่ําชาเลวทรามทั้งหลายเหลานี้ออกจากใจเลย
การอยูรวมกันดวยความผาสุกก็คือตางองคตางปกครองตนเอง
ตางคนตาง
รักษาตัวเอง ไมใหมีกิริยาอาการใดๆ อันเปนเรื่องของกิเลสแสดงออกมาแกหมูคณะ นี่
เปนหลักใหญแหงการอยูรวมกัน เมื่อไมมีอะไร ตางองคตา งมีเหตุมีผล มีหลักธรรม
เปนที่ตงั้ ยึดหลักธรรมเปนเครื่องดําเนินเปนประจําอยูแลว ยอมไมมีการถือเนื้อถือตัว
ถือทิฐิมานะ ถือชาติชั้นวรรณะ ฐานะ สกุล ถือแตความถูกตองดีงามอันเปนกฎเกณฑ
ออกมาจากหลักธรรมเปนสําคัญ
แมจติ จะไมมีความสงบก็ไมเปนพิษเปนภัยตอผูอื่น เพราะโทษตางๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นเราไมอํานวยใหมัน
นี่ก็เปนความผาสุกหรือความสงบอันหนึ่ง
เรียกวา
ปุคคลสัปปายะ อยูดวยกันเปนผาสุกในวงคณะ เพราะมีแตกัลยาณมิตรอยูดวยกัน
การมองกันอยามองในแงราย ใหมองในแงเหตุผลเสมอ หากมีเหตุผลหรือ
ความจําเปนที่จะมองกันซึ่งเกี่ยวของกันในการอยูรวมกัน ใหคิดเผื่อไวเสมอ คือความ
เมตตา ความใหอภัยซึ่งกันและกัน นี้เปนหลักของผูปฏิบัติธรรม ไมควรมองในแงรา ย
หมายโทษตางๆ หากเห็นองคใดมีความผิดพลาดจากหลักธรรมหลักวินัย ก็ใหตักเตือน
ซึ่งกันและกันดวยความเปนธรรมเสมอ ผูรับฟงก็ฟงดวยความเปนธรรม และเพือ่ จะ
แกไขดัดแปลงตนใหเปนไปตามหลักความถูกตองที่ทานผูนั้นตักเตือนสั่งสอน อันเปน
ความถูกตองทั้งสองฝาย

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๐๙

๑๑๐

ผูเตือนก็เตือนดวยความเปนธรรม ไมไดเตือนดวยความยกโทษ ไมไดเตือน
ดวยอารมณความโกรธความแคน ความดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ผูรับก็รับดวย
ความเปนธรรม เทิดทูนในคําตักเตือนของผูอื่นที่มาชี้โทษ ซึ่งเปนเหมือนกับมาชี้บอก
ขุมทรัพยใหตนไดดําเนิน
การอยูรวมกันเปนสําคัญ ถาหากมีรายใดรายหนึ่งแสดงกิริยาอาการออกมาไม
ถูกอรรถธรรม เปนการกระทบกระเทือนหรือกีดขวางสายหูสายตาตลอดถึงการสะดุดใจ
ของผูอื่น จะเปนความกระทบกระเทือนทั้งวัด ดวยเหตุนี้การอยูรวมกันจึงตองได
ระมัดระวัง ใหมีความอภัยกันไวเสมอสมกับเราเปนนักธรรมะ มีเมตตากรุณาเปน
สําคัญ นี่เปนพื้นฐานของจิตแหงผูปฏิบัติธรรม เพื่อความเจริญรุง เรืองทัง้ แกตนและวง
คณะ
อยูโดยปกติก็ตองเจริญเมตตาเพื่อสัตวทั้งหลาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
,สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ, ฯลฯ ไปเรื่อย…..นอกจากนั้นก็เจริญ กรณียเมตตา
สูตร,วิรูปกฺเขหรืออปฺปมฺญาพฺรหฺมวิหาร ที่ทานกลาวไววา อตฺถิ โข เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ขึ้นตนวาอยางนั้น จากนั้นก็ เมตฺตาสห
คเตน เจตสา,เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรติ, ตถา ทุติยํ ตถา ตติยํ ตถา จตุตฺถํ, อิติ อุทฺ
ธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ, เมตฺตาสหคเตน เจตสา, วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ จากนั้นก็กรุณา,มุทิตา
,อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เนื้อความเหมือนกัน นี่ทานเรียกวาอปฺปมฺญาพฺรหฺมวิหาร
ควรเจริญเสมอสําหรับพระ นี่พูดมาพอเปนปากเปนทาง ขอทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ
เปนความรมเย็นเปนสุขดวยการเจริญเมตตาพรหมวิหาร จากนั้นก็บําเพ็ญตัวทางดาน
จิตตภาวนา
อยาไปคิดระแคะระคายกับหมูกับเพื่อน กับผูหนึ่งผูใดนําเขามาเปนอารมณ ให
ถือวามาอยูรวมกันดวยความเปนธรรม และดวยความใหอภัยซึ่งกันและกัน พระเปนผู
เสียสละได พูดไดวาเปนผูเสียสละไดทุกสิ่งทุกอยาง เปนผูใหอภัยกันได พระใหอภัย
กันไมไดไมมีใครใหอภัยกันได นี่เปนหลักสําคัญของพระ เวลาอยูรวมกันก็มีความผาสุก
รมเย็น นี่เปนหลักใหญแหงการอยูรวมกันและการปกครอง
ดวยเหตุนี้ผมจึงรับพระมากๆ ไมได เพราะไดพิจารณาแลว เราไมไดคิดเรื่อง
กลัวพระอดอยากขาดแคลน เรื่องจตุปจ จัยไทยทานที่เขานํามาบํารุงรักษาพระเณรในวัด
ของเรา กลัววามีนอยจะไมเพียงพอ อยางนี้เราไมไดคิด เราคิดในแงการปกครอง
ตางหาก ซึ่งอยูรวมกันเปนจํานวนมากอาจดูแลไมทั่วถึง หรืออาจมีรายใดรายหนึ่งทีท่ ํา
ใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนแกหมูคณะ และเปนความเดือดรอนไปทั่วทั้งวัด
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ซึ่งไมใชของดีเลย จึงรับไวพอประมาณ การแนะนําสั่งสอนก็เต็มเม็ดเต็มหนวย การดูแล
ก็ทั่วถึง
อะไรๆ ก็ตามถามากเกินไปมันไมดี การทําอะไรก็ชา เชน การขบการฉันแทนที่
จะเร็วก็ชา จัดนั้นจัดนี้ พระเณรมีมากเทาไรก็ยิ่งจัดเปนเวลานาน ทําอะไรกวาจะเสร็จก็
สาย จัดนั้นจัดนี้ กวาจะเสร็จก็กินเวลานานๆ แลวยังตองทํานี้เพื่อองคนั้นทํานั้นเพื่อ
องคนี้ เพื่อกันทั้งวัด มีจํานวนมากเทาไรก็เพื่อกันมากเทานั้น เลยเปนเครื่องกังวลเปน
ประจํา หาเวลาประกอบความพากเพียรใหไดรบั ความสะดวกทางดานจิตใจไมได อยาง
นี้ก็ไมเกิดผลประโยชนอันใด
ดวยเหตุนี้จงึ รับเพียงพอประมาณ ปนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแลวสามองค เรื่องความ
เมตตาสงสารหมูเพื่อนนั้นเมตตาสงสาร ทําไมจะไมสงสาร ผูมามุงอรรถมุงธรรมดวยกัน
ทําไมจะไมสงสารกัน เราก็เคยเปนผูนอยเสาะแสวงหาครูอาจารยมาไมทราบวากี่องค
แลว กวาจะไดพบทานอาจารยมั่นอันเปนยอดอาจารยในความรูสึกของเรา นี่เราก็เห็น
ใจ โดยเอาเรื่องของเรานี้ออกเทียบเคียง เอาใจของเรานี้ออกเทียบเคียงกับใจของหมู
คณะ ไมอยางนั้นก็ปฏิบัติตอกันไมถูก เพราะความรูสึกเจตนาในธรรมเหมือนๆ กัน แต
เทาที่รับไวนกี้ ็เพราะเห็นวาพอสมควรแลว ถามากกวานี้ก็เฟอ เดี๋ยวก็เลอะๆ เทอะๆ ไป
หมด เกงๆ กางๆ ดูไมได คนหนึ่งทําอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งทําอยางหนึ่ง อกผมก็แตก
ตายไมอาจสงสัย
ขนาดที่เราอยูดวยกันเวลานี้ บางทานบางองคอาจเขาใจวา วัดนี้มีความเครงครัด
เด็ดเดี่ยวอาจหาญ เพราะไมเคยเห็นที่เราและครูอาจารยพาดําเนินมาแตกอนวาเปน
อยางไรบาง ซึ่งสวนมากทานสมัครใจอยูกันดวยความขาดๆ เขินๆ บกๆ พรองๆ ใน
ปจจัยทัง้ หลายเพื่อความสมบูรณแหงธรรมภายในใจ จะเห็นไดจากประชาชนที่เขายก
ยอสรรเสริญวัดปาบานตาดวาปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไมมีวัดไหนเสมอ ไมมีวัดไหนอาจ
แขงได เพราะเปนระเบียบเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยาง ตลอดพระเณรมีจํานวนมากนอย
เปนความสวยงามตามๆ กันหมด ไมมีองคไหนที่แสดงอากัปกิริยาที่ไมนาดูใหเห็นในวง
ของพระวัดปาบานตาดนั้นเลย นี่เปนคําชมเชยของประชาชน เราไดยนิ เขาพูดตอหนา
ตอตา
แตเราอยาไปดีใจกับคําชมเชยของเขา จะเปนความลืมตัวเยอหยิ่ง ความจริงแลว
เรายอมรับวาหยอนยานตอหมูตอคณะลงมากมายทีเดียว เพราะเหตุไรจึงตองหยอน
ยานลงมา ก็เพราะพระมีจํานวนมากหากจําเปนตองหยอนยานไปเอง ตามวัยบาง ตาม
ความไมเคยชินของผูมาอยูใหมบาง ตามธาตุขันธที่เคยอยูเคยฉันมาแตกอนเพราะมา
จากที่ตางกันบาง ตามจตุปจ จัยไทยทานที่เกิดมามีมาอยางที่เห็นๆ กันบาง ทั้งที่การ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ประพฤติปฏิบัติของเราก็ไมไดมุงเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น แตมันเปนมาเอง คือมีคนเขา
มาเกี่ยวของมากวันหนึ่งๆ เชาหนึ่งๆ มีมาก จะขาดก็ขาดเพียงเชาหนึ่งสองเชา การมี
มากมีนอยก็ทําใหลาชาไปได จนกลายเปนความอืดอาดเนือยนายไปโดยไมมีเจตนา แต
จะทําอยางไรเพราะเปนศรัทธาเปนอัธยาศัยของผูมาดวยความสมัครใจ
ไมมีใครจะ
หามใครไดเพราะขัดกับธรรม
ความเหลือเฟอในเรื่อง
การขบการฉันถาดูตามสภาพทุกวันนี้มเี หลือเฟอ
จตุปจจัยไทยทานนี้ เปนสิ่งที่จะกดถวงทางดานจิตตภาวนาลงได ถาผูลืมตัวมัวเมาไปกับ
ปากกับลิ้นเพื่อพุงกางในโลกามิส จิตใจตองต่ําทรามลงไปโดยลําดับไมสงสัย เพราะ
เหตุนั้นนักปฏิบัติจึงตองใหเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายอยูเสมอ อยาไปคุนเคยกับสิ่งใดตายใจ
กับสิ่งใด ถาติดใจกับอามิสตางๆ ใจตองจมอยูในสิ่งนั้น แลวก็ทําลายธรรมของตัวให
เสื่อมทรามลงไปหาความเจริญงอกงามไมได จําตองระมัดระวังอยูตลอดไป
การปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญมากในเรื่องจิตตภาวนา ใหมีความหาวหาญใหมีการ
ตอสูใหมีความเขมแข็ง อยามีความออนแอทอแท จะกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป จะไม
มีผลประโยชนอันใดเกิดขึ้น
กิเลสทุกประเภทใหพึงทราบวา เปนสิ่งที่เหนียวแนนแกนทนทานที่สุด เปนสิ่งที่
ฉลาดแหลมคมกวาเราอยูมากจนตามไมทัน มองไมเห็นในขั้นเริ่มแรกแหงการปฏิบัติ
การปฏิบัติแบบซื่อๆ เซอๆ อยางนี้จะไมมีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไป หรือหมอบยอม
จํานนตอเราเลย เพราะปกติกิเลสมีอํานาจบนจิตใจเราอยูแลว มีความฉลาดแหลมคม
ยิ่งกวาเราอยูแลวจึงไดเปนนายเรา เราคิดวาเราเปนนายอะไรเดี๋ยวนี้ เรายังไมไดเปน
นายอะไรเลย นอกจากเปนบอยของกิเลสโดยทีเ่ ราไมรูสึกตัวเทานั้น ยังพากันภูมิใจอยู
หรือ แมกิเลสหั่นหอมกระเทียมอยูตอ หนาในทาความเพียรของเรา เรายังมองไมเห็น
ตัวมัน จะวาเราฉลาดกวามันที่ตรงไหน
ความคิดความปรุงทุกแงทุกมุมที่แสดงออกมาจากใจนั้น ลวนแตเปนความบง
การของกิเลสใหคิดแทบทั้งสิ้น และกอความไมสงบแกใจอยูตลอดเวลา ไมใชเรื่องอื่น
ใด ไมใชผูใดมาทําใหเปน นั่นคือกิเลสแตละประเภทๆ ผลักดันออกมาบังคับออกมา
ใหคิดใหปรุง ใหยุงเหยิงวุนวาย ใหรักใหชัง ใหเกลียดใหโกรธ มีแตเรื่องของกิเลส
ทั้งสิ้น เรายังไมทราบวามันเปนภัยตอเรา จะเรียกวาเราฉลาดทันมันหรือเราฉลาด
เหนือมันไดอยางไร เราคลอยตามมันทุกระยะที่คิดปรุงออกไป ความเกลียดเราก็ไม
รูสึกตัววาเปนกิเลส ความโกรธเราก็ไมรูสึกตัววาเปนกิเลส ความรักความชังเราก็ไม
รูสึกตัววาเปนแผนของกิเลสที่บังคับใหแสดงออกมา ถาเรารูทันทุกระยะที่มันแสดงตัว
ไมนานกิเลสตองหมอบราบไปไมพนมือนักจิตตภาวนาแนนอน สําหรับผูปฏิบัติจะพึง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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สําเหนียกใหถึงใจ วากิเลสกับเรานั้นมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกวากันอยูมากในเรื่องความ
ฉลาดแหลมคมของมันทีม่ ีตอเรา
สิ่งใดที่กิเลสจะยอมจํานน ก็คือ สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเครือ่ งหนุน
หลัง สติเปนของสําคัญ ปญญาเปนเครื่องคุยเขีย่ ขุดคนฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป สติ
เปนผูควบคุมงานไมใหเผลอตัว เมื่อทําไมหยุดไมถอยสติก็มีความแกกลาสามารถขึ้นมา
จนกลายเปนสัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวอยูโดยสม่ําเสมอ จากความระลึกไดเปน
ระยะๆ ของสติ ก็กลายเปนสัมปชัญญะขึ้นมา จากสัมปชัญญะก็กลายเปนมหาสติไปได
ปญญาก็เหมือนกันเริ่มแรกก็ลมลุกคลุกคลานไปกอน เราอยาเขาใจวาปญญาจะ
เกิดขึ้นเฉยๆ และงายดาย ตองหาอุบายคิดคนซอกแซกซิกแซ็กในแงตางๆ ความคิดใด
ก็ตามถาเปนอุบายที่จะทําใหกิเลสหลุดลอยหรือกิเลสสงบตัวลง
พึงทราบวานั้นคือ
ปญญาธรรม อยาไปคอยจองแตคัมภีรใบลาน จะกลายเปนหนอนแทะกระดาษโดยเจา
ตัวโออาภูมิใจในภูมิสัญญาของตน
พระพุทธเจาทานสอนไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ออกมาจากพระทัยทั้งนั้น ธรรมอยูที่
พระทัย ธรรมอยูที่ใจ สติปญญาอยูที่ใจ ผลิตขึ้นมาใหเห็นเหตุเห็นผลตอสูกับกิเลส
เพราะกิเลสมันแหลมคมมาก เปนนายเหนือหัวเราทุกระยะที่คิดที่ปรุงที่สัมผัสสัมพันธ
กับสิ่งตางๆ ไมวาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย รวมตัวเขาไปเปนธรรมารมณ
ภายในใจ ลวนเปนเรื่องของกิเลส เรายังไมเห็นโทษของมันไดก็เพราะเรายังโงกวามัน
ถาเรามีความฉลาดกวามันแลว พอมันเริ่มปรุงแย็บก็ทราบๆ เอา จงพยายามทําลงไปจะ
เปนไปอยางที่พูดนีโ้ ดยไมตองสงสัย จงพยายามฝกจิตของตัวเสมอ อยาลดละทอถอย
ความพากเพียร วันหนึ่งตองไดครองมหาสมบัติแนนอน ไมพนความพากเพียรไปได
การอดอาหารเปนสิ่งที่บรรเทาความฟุง ซานวุนวายไดดี เปนอุปกรณเครื่องหนุน
ความเพียรไดดีสําหรับผูถูกกับนิสัย แตผูประกอบความพากเพียรในเวลาที่อดอาหาร
แตละครั้งๆ แตละพักละตอนไปนั้นใหพึงสังเกตดวยดี ผมเคยเปนมาแลวจึงนํามาเตือน
หมูเพื่อน เชน เราเริม่ อดอาหารไปเปนลําดับลําดา ในครั้งแรกจิตใจมีความสม่ําเสมอ
จิตใจมีความสงบเย็น จิตใจมีสติ ถึงกับสติมีความสืบเนื่องไปแทบตลอดวันตลอดคืน
ตลอดอิริยาบถแทบจะไมเผลอไปบางเปนวรรคเปนตอน ทีนี้พอเริ่มฉันจังหันมันชักจะ
เผลอๆ ไปเปนธรรมดา แตผลที่ไดคอื ความสงบเย็นใจก็เปนอันวาได
พอเรามาอดทีหลัง แทนที่จะมีสติติดตอกันไปดังทีเ่ คยเปนแตมันกลับไมเปน
ทําใหเกิดความเสียใจ ความจริงนั่นคือสัญญาอารมณที่ไปยึดไปหมายความเพียรและ
ผลที่เคยทําเคยเปนมาแลวแตวาระกอน เขามาเปนอารมณในขณะนั้นโดยไมทํางาน
คือ การตั้งสติสตังประกอบความเพียรของตน อารมณอดีตจึงเขามาแทรกไดจงึ ไม
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เกิดผล ที่ถูกพึงตัดอารมณอดีตนั้นเสีย เหลือแตอารมณปจจุบันที่กําลังประกอบความ
เพียร โดยเฉพาะระวังรักษาสติไว ไมใหเผลอสงไปเกี่ยวของกับอารมณใดๆ จะเปน
อะไรขึ้นมาก็ตาม สิ่งที่เปนมาแลวในวาระกอนนั้น จะดีจะชั่วอยางไร จิตจะเคยสงบมา
ขนาดไหน มีความแนนหนามั่นคงเพียงไรในอดีต มันก็เปนไปแลวผานไปแลว และ
เปนไปจากความเพียรซึง่ กําลังเพียรอยูเวลานี้แลไมเปนไปจากอะไร
จงมีสติเปนผูควบคุมงานและตั้งลงหลักปจจุบัน อยาไปคาดไปหมายผลที่เกิดที่
เปนมาแลว สูงต่ําประการใดอยาไปคาดไปหมาย นํามาเปนอารมณของใจในเวลานั้น
จะเปนเครื่องกอกวนจิตใจไมสงบลงได และจะมีแตความเสียใจรําพึงรําพันวาจิตไมเปน
เหมือนอยางคราวที่แลวๆ มา อตีตารมณนี่เปนขาศึกอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
จึงแสดงใหทราบไว อยาไปเปนสัญญากับอารมณอดีตที่เคยเปนมาแลว ใหตั้งหลัก
ปจจุบันลงในจิตโดยเฉพาะวา ขณะนี้จิตเปนยังไง จิตไมสงบเพราะเหตุใด ใหตั้ง
ความรูสึกลงตรงนี้
ถาจับจุดของความรูสึกไมได ก็อยาลืมคําบริกรรมภาวนา ไปที่ไหนอยูในทา
อิริยาบถใดคําบริกรรมใหติดแนบกับจิต ใหจติ เกาะอยูกับคําบริกรรมภาวนานั้นเสมอ
เชน พุทโธ ก็ตาม อัฏฐิ ก็ตาม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ตาม ใหจิตติดอยู
กับบทนั้น ไมใหจิตไปทํางานอื่น ถาปลอยนี้เสียจิตก็เถลไถลไปทํางานอื่นซึ่งเปนเรื่อง
ของกิเลสไปเสีย ไมใชเรื่องของธรรมที่เปนความมุงหมายของเรา บทธรรมที่เราตั้งขึ้น
มานั้น เพือ่ ใหจิตเกาะอยูกับคําบริกรรมบทนั้นๆ ซึ่งเปนเรื่องของธรรมที่เราเปนผู
กําหนดเอง อาศัยธรรมบทตางๆ เปนเครื่องยึดเครื่องเกาะของจิต ขณะทําลงไปก็เปน
ธรรม จิตใจก็สงบ นี่แลหลักการปฏิบัติที่จะทําใหจิตสงบเยือกเย็นไดโดยลําดับของนัก
ภาวนาทั้งหลาย
การที่จะตัง้ หลักตั้งฐานเบื้องตนนี้ลําบากมากเหมือนกัน
แมลําบากแคไหนก็
อยาถือเปนอารมณ จะเปนอุปสรรคแกการดําเนินเพื่อมรรคเพื่อผลที่ตนตองการ จงถือ
ความเพียรเพื่อความพนทุกขนี้เปนธรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะเพิ่มพูนใหมาก สติซึ่งเปน
ธรรมสําคัญจะตองเพิม่ พูนใหมาก เพื่อความเหนียวแนนมั่นคง เพื่อความสืบตอแหง
ความระลึกรูตัวอยูเสมอ ปญญาในโอกาสที่ควรพิจารณา ก็จงพิจารณาแยกแยะทั้ง
ภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกัน มรรคนั้นเปนไดทั้งภายนอกทั้งภายใน ปญญา
เปนไดทั้งภายนอกภายในถาทําใหเปนปญญาที่เรียกวามรรค
เราจะพิจารณาเรื่องใด เรื่อง อนิจจฺ ํ เอาภายนอกมาพิจารณาเทียบกับภายในก็ได
จะพิจารณาภายในเทียบกับภายนอก มันก็เปนอันเดียวกันนั้นแหละไมไดผิดแปลกอะไร
เรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภังของปฏิกูลโสโครก มันมีเต็มไปหมดทั้งภายนอก
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ภายใน รูปสัตว รูปบุคคล หญิงชาย จะพิจารณาแยกแยะอยางไรใหเปนอุบายวิธีของเรา
ในกาลที่จะพิจารณา
แตในเวลาตองการความสงบ ใหตั้งหนาตั้งตาทําเพื่อความสงบ ดวยคําบริกรรม
บทใดหรืออานาปานสติ ไดตามแตจริตนิสัยชอบ แตใหมีสติสืบเนื่องอยูเสมอ ความรูจะ
ไดสืบตอกันกับงาน เมื่อความรูสืบตอกัน จิตใจไมมีเวลาสายแสไปภายนอกแลวจิตก็
รวมตัวเขามาๆ กระแสจิตทั้งหมดรวมเขามาเปนตัวของตัว กลายเปนจุดแหงความสงบ
กลายเปนจุดเดนดวงขึ้นมาที่ใจ
เมื่อจุดปรากฏเดนขึ้นมาที่ใจ เรียกวา ใจเริ่มสงบ ความคิดปรุงก็เบาบางลงไปๆ
กระทั่งความคิดปรุงในคําบริกรรมก็คอยเบาลงไป ๆ กลายเปนความรูที่เดนขึ้นมา จะ
บริกรรมหรือไมบริกรรมความรูก็เปนความรูอยูอยางนั้น นี่เรียกวาจิตรวมตัวเขามาเปน
ตัวของตัวแลว ก็อยูกับตรงนั้นเสีย คําบริกรรมก็ปลอยวางกันในขณะนั้น นี่คือจิตสงบ
ใหตั้งหนาตั้งตาทําใหเกิดผลตามที่กลาวมา
ธรรมะเปนธรรมชาติที่ประเสริฐสุด ไมมีสิ่งใดเสมอแลวในโลกทั้งสามนี้ กิเลส
เปนของต่ําทรามเปนของสกปรก เปนของปลอมแทรกของจริงคือธรรม แตเรายังไม
เคยเห็นธรรม เรายังไมเคยเห็นธรรมชาติที่ประเสริฐเปนลําดับๆ ไป จึงไมมีอะไรนําเขา
มาเทียบเคียงหรือเปนคูแ ขงกับกิเลส จึงเชื่อกิเลสรับกิเลสคลอยตามกิเลสเรื่อยมา และ
ใหกิเลสกลอมไปเรื่อยๆ พอเรามีธรรมสมบัติขึ้นมาเปนคูแขงกับกิเลสแลว กิเลสก็
กลายเปนของปลอมไป ธรรมะก็เปนของจริงขึน้ ภายในใจและเปนคูแขงขึ้นมา มีทาง
ชนะและสลัดกิเลสไปไดเปนลําดับๆ และเห็นภัยของกิเลสประเภทตางๆ ไปทุกระยะๆ
เพราะมีธรรมเปนเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเปนคูแขง
ธรรมคือความสงบก็ตาม ธรรมคือความแยบคายของใจก็ตาม ความสงบขั้นใดก็
ตาม ปญญามีความละเอียดแหลมคมเพียงไรก็ตาม ทานเรียกวาธรรม ธรรมเหลานี้แล
เปนคูแขงของกิเลส ผูมีธรรมขั้นใดภูมิใดภายในใจ ยอมจะทราบวาระหวางกิเลสกับ
ธรรมนั้น อะไรมีคุณคาตางกันมากนอยเพียงไร ใหความสุขความสบายตางกันอยางไร
ยอมทราบโดยลําดับและทราบอยางประจักษหายสงสัย
นี่แหละผูปฏิบัติทั้งหลายที่ไมยอทอในความพากเพียร ยอมสามารถทําใหหลุด
พนจากกิเลสโดยประการทั้งปวงได
เพราะอํานาจหรือผลแหงธรรมเปนธรรมารส
ปรากฏอยูกับใจ ที่ทานวารสแหงธรรมชนะซึง่ รสทั้งปวง รสทั้งปวงสวนมากก็เปนรส
กิเลสนั่นแหละจะเปนอะไรที่ไหนกัน
รสชนิดไหนสวนมากมักจะมีแตรสกิเลสเปน
หัวหนา สวนธรรมะชนะกิเลส กิเลสยอมแตธรรม กิเลสไมเคยกลัวอะไร กลัวธรรมและ
ยอมธรรมอยางเดียว
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แลวทําอยางไรกิเลสถึงกลัวธรรมและยอมธรรม ธรรมจําเปนในการปฏิบัติเพื่อ
กําจัดกิเลสก็คือ ศรัทธาธรรม วิริยธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม จงยกขึ้นมา
และนําออกปราบกิเลสดวยการประพฤติปฏิบัติอยาลดละทอถอย จะเห็นกิเลสหมอบ
ราบและจะเห็นแดนแหงความสงบโดยลําดับ
จะเห็นความสวางกระจางแจงขึ้นโดย
ลําดับ จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางโดยไมสงสัย
ขณะปฏิบัตดิ วยธรรมทีก่ ลาวมา อุบายตางๆ จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภายในใจ เมื่อ
ไดเปดทางใหเดินดวยขอปฏิบัติแลวธรรมมีวันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไมเลือกอิริยาบถ ไม
เลือกกาลสถานที่ ถึงวาระธรรมเกิดตองเกิดขึ้นเรือ่ ยๆ เชนเดียวกับวาระของกิเลสเกิด
นั่นแหละ เมื่อมีชองมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได มันตองเกิดของมันอยูเรื่อยๆ ดังที่เคยเกิด
เคยเปนมาแลวภายในใจสัตวโลกไมเลือกหนา กิเลสเกิดขึ้นมากเทาไรก็ยิ่งมีความทุกข
มาก ธรรมะเกิดขึ้นมากเทาไรยิ่งมีความสุขมาก ระหวางกิเลสกับธรรมภายในใจดวง
เดียวนี่แล เปนเครื่องเทียบเคียงและเปนคูแขงกันใหเห็นไดอยางชัดเจน
กิเลสเคยครองหัวใจเรามานานแลว ถาจะเข็ดหลาบก็ควรเข็ดหลาบอยางถึงใจได
แลว ไมมีอะไรที่นาสงสัย เพราะอํานาจและพิษภัยของมันมีเต็มตัวทุกประเภท เมื่อ
อํานาจแหงธรรมปรากฏขึ้นที่ใจกลายเปนเครื่องเทียบเคียงและเปนคูแขงกันนั้น จิตกับ
ธรรมนับวันเวลาขยับเขากลมกลืนกันเปนปกแผนแนนหนามั่นคงเปนลําดับ ไมอาภัพ
เหมือนแตกอน หู ตา ใจ นับวันสวางไสวไมอับเฉาเมามัว ศรัทธาธรรม วิริยธรรม สติ
ธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม หากกระตุนเตือนอยูเสมอเพื่อความไมนอนใจของผู
เห็นภัยในกิเลสและเห็นคุณในธรรม มีวิมุตติธรรมเปนจุดทีห่ มาย แมเปนตายก็มอบไว
กับความเพียรไมเสียดายกับอะไรอื่น
ขอพูดยอนหลังอีกครั้ง นักบวชของเราเฉพาะอยางยิ่งนักปฏิบัติ ถาใจหาความ
สงบไมไดเลยนั้นอยาเขาใจวาจะมีความสุขนะ อยูกับหมูกับเพื่อนใจมันก็เปนฟนเปนไฟ
ไปหมดนั่นแหละ เปนแตไมแสดงออก แมครูบาอาจารยที่นาเคารพเลื่อมใส ใจมันก็ไม
เห็นประเสริฐเลิศเลออะไร เพราะจิตนั้นมันเปนไฟ คิดออกไปแงใดก็เปนไฟไปตามๆ
กัน จิตไมมีของอัศจรรยไมมีของแปลกประหลาดอยูภายในตัว มีแตกิเลสเต็มหัวใจ คิด
เรื่องหมูเ รื่องเพื่อนเรื่องครูบาอาจารย ก็กลายเปนเรื่องกิเลสไปหมด เห็นเปนของไม
แปลกไมอัศจรรยอะไร มีแตความเฉื่อยชา มีแตความทอแทออนแอและถอยหลัง ถอย
หลังก็ถอยใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายเอาแหลกนั่นเอง มันสมควรแลวหรือพวกเราซึ่งเปน
นักปฏิบัติลูกศิษยตถาคต ปรากฏในธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนธรรมอันเอก จะมัวมา
ทอดกายใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายตั้งแตศีรษะลงมาถึงฝาเทา มันเคยเหยียบย่ําเสียจน
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แหลกจนเหลวมากี่ภพกี่ชาติแลวยังไมเข็ดไมหลาบ เราจะหาความฉลาดเอาอรรถเอา
ธรรมมาจากไหน
เราเชื่อพระพุทธเจา เชือ่ ในลักษณะใด อาการความเคลื่อนไหวทําไมเปนเหมือน
คนสิ้นทาไมสนใจหาทางออก หากเปนทํานองนี้จะวา ราคะตัณหา สรณํ คจฺฉามิ มันก็
ถูก ที่วากันวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นั้น มันสักแตคําพูดมากกวาเปนความ
จริงใจ ความจริงแลวพวกเราถึง ราคะ โทสะ โมหะ สรณํ คจฺฉามิ อยูตลอดเวลา และ
ยังใกลชิดสนิทกวาอรรถกวาธรรมเสียอีกนี่ สวนอรรถธรรมเราระลึกเปนกาลเปนเวลา
ทั้งตองบังคับจับไสกันแทบเปนแทบตาย
สวนกิเลสมันมีอยูกับหัวใจฝงอยูกับหัวใจ
เพราะมันแนบสนิทติดกับใจอยูแลว ธรรมไมมที างจะแทรกเขาไปได ก็เลยไมมีอะไร
อัศจรรยภายในใจ
พอจิตเริม่ มีความสงบรมเย็นขึ้นมานั่นแล จึงเริม่ เห็นสาระของตัว เริ่มเห็นสาระ
ของจิตใจ เริ่มเห็นสาระของหมูของเพื่อน เห็นสาระของครูบาอาจารย ยิ่งจิตมีความ
ละเอียดลออเขามากเทาใด ก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยของตัวและของครู
บาอาจารยไปโดยลําดับ เพราะเหตุใด เพราะสิ่งที่ทานแสดงใหฟงมากนอยลึกตื้นหยาบ
ละเอียดนั้น แตกอนเราสักแตวาฟงๆ มันไมถึงใจ พอมีสักขีพยานปรากฏขึ้นที่ใจ เชน
ความสงบก็เห็นไดชัดภายในใจตามทีท่ านแสดงนั้น มันเปนขึ้นในเราพอเปนเครื่องรับ
กันไดบางแลว
พูดถึงเรื่องปญญาแตละขัน้ ๆ อุบายวิธีของสติปญญาแตละภูมิๆ ทานแสดงเปน
ยังไง มันก็ปรากฏขึ้นภายในใจของเรา ตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากปญญาทีแ่ กที่ถอดถอน
ที่ทํางานได เปนความขาวสะอาดภายในใจ ประจักษกับใจ ความเชื่อความเลื่อมใสใน
หมูในคณะในครูบาอาจารยก็คอยเปนไปโดยลําดับเพราะจิตเปนธรรม จึงขอใหพากัน
พยายามตะเกียกตะกายเต็มความสามารถ
ผมเองพยายามที่สุดทีจ่ ะใหหมูเพื่อนไดรับความสะดวกสบายในการประกอบ
ความพากเพียร ที่มปี ญหาอยูบางคือตอนเชานี่ก็แกไมตก จะทํายังไง มีแขกคนมา
เกี่ยวของดวยความหวังบุญกุศลกับพระเรา ถาไมมีแขกคนมากภารกิจก็ไมมาก ทํา
ความพากเพียรไดตามเวลา หมูเพื่อนก็ไมตองยุงเหยิงวุนวายรอคอยทําความสะอาด
เช็ดถูศาลา หรือเก็บกวาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ แตนี้แขกก็มาอยางที่เห็นนั้นแหละ ใจเขาใจเรามี
ความรูสึกเชนเดียวกันจะทํายังไง นีผ่ มก็คิดจนเต็มใจแตมันแกไมตก เพราะแขกไมใช
จําพวกเดียว ถาแขกจําพวกเดียวที่เขาเคยมาก็ไมเปนปญหาอะไร เราไลกลับก็ไดวา ไป
กลับเสีย เคยพูดใหฟงทุกวันอยูแลวนี่ แตนี้ไมใชพวกเดียวเพราะคนทั้งแผนดินจะวา
ยังไง เดี๋ยวพวกนั้นมาพวกนี้มา มีแตพวกใหมๆ มาเรื่อยๆ อาวพอจะเลิกพวกนั้นมา
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พอจะเลิกพวกนี้มา ติดตอกันไปเรื่อยๆ มันก็เลยสายไปเอง หมูเพื่อนที่จะคอยทํา
ความสะอาดปดกวาดเช็ดถูเก็บนั้นเก็บนี้ ก็ตองพลอยเสียเวลาไปดวย อันนี้ผมคิด
เหมือนกันแตมันแกไมตก เพราะไมใชเรื่องของคนๆ เดียวพวกเดียว มีมากตอมากจาก
ที่ตาง ๆ ทั้งใกลทั้งไกลเอาประมาณไมได จําตองไดอนุโลมผอนผันดวยความเห็นใจ
และเมตตาสงสารอยูนั่นแล
นอกจากนั้นก็ไมใหมีงานมีการอะไร ใหประกอบความเพียร เดินมากมันดีก็เอา
เดินใหมาก ถามันเหนื่อยมันเพลียเพราะเราไมไดทํางานก็ควรเดินมากๆ รางกายมันก็
ชอบเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกัน ถาไมไดทําการทํางานอะไรอันนี้รูสึกเสนเอ็นมันจะมี
อาการแปลกๆ แสดงความไมสะดวกสบายภายในรางกาย เดินมากๆ เดินทําความ
เพียรนั่นแหละคืองานของพระเรานะ
นั่ง จะควรนั่งมากนั่งนานเพียงไร อันนี้ตามแตความสามารถของตัว บอกกัน
ไมไดบังคับกันไมได ใหเปนไปตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสมของผูปฏิบัติ อยางผม
เองที่เคยเลาใหหมูเพื่อนฟงก็อยางนั้นเหมือนกัน นั่งภาวนาฝกหัดทีแรกเพียง ๓๐ นาที
มันก็เจ็บปวดไปหมด จากนั้นมาก็ไดชั่วโมง ชั่วโมงครึง่ จากนั้นมาก็ ๒ ชั่วโมง ๓
ชั่วโมง ๔ ชัว่ โมง นัง่ แตละครั้งๆ นีส่ ามสี่ชั่วโมง บทเวลาจะเอาจริงเอาจังมันหากเปน
ของมันเอง หากมีเหตุการณบังคับที่จะคิดตอสูใหเห็นเหตุเห็นผล รูแจงเห็นจริงของกัน
และกันแลวก็ขึ้นเวทีเอาตายเขาวาเสียทีหนึ่ง แนะ เชน นั่งตลอดรุง เปนตน
เราก็ไมไดคดิ จะนั่งตลอดรุงอะไรทีแรก แตพอเวลานั่งเขาไปกิเลสมันสุมเขามาๆ
รุมเขามาๆ เอะ นี่มันยังไงกันวะ นั่นความมุมานะมันขึ้นแลวนะ ใครจะวาทิฐิมานะก็วา
ไป แตนี่มันเปนฝายธรรม กิริยาแหงการตอสูกับกิเลสมันเปนมรรค ไมเปนกิเลส เชน
แสดงอาการวา ฮื้อ มันเปนยังไงวะ นี่มันเปนเรื่องของมรรคในการตอสูกับกิเลสของตัว
ไมไดไปตอสูกับใคร ถาไปวาคนอื่นตอสูคนอื่นมันก็เปนกิเลส แตเพื่อเอาชัยชนะกับ
กิเลสของตัวนี้เปนมรรค มรรคเปนเครื่องตอสูกับกิเลส ทีนี้มันก็หมุนติ้วของมันเทานั้น
ถามันไดหมุนแลว เอา ตายก็ตายไปซิ วาอยางนั้นเลย และตัง้ สัจจอธิษฐานกึ๊ก
กั๊กขึ้นในขณะนั้นเลย เอานะวันนี้นะ จะเอาใหเห็นความจริงที่แสดงอยูเวลานี้ เปนเพราะ
เหตุใด ถาไมตายก็สวางจึงจะออกจากที่ จากนี้ไปถึงสวางจะไมมีสิ่งใดมาเกี่ยวของ
วุนวายในงานนี้ไดเลย จิตก็หมุนติ้วๆ เขาไป นั่นถึงวาระที่จะเปนมันหากเปนของมัน
เอง พอไดหลักไดเกณฑจากการปฏิบัติแบบนี้ในครั้งนี้แลว ก็เปนเครื่องมืออันดีที่จะ
เราได
ปฏิบัติในครั้งตอไป ไมสะทกสะทานในเรื่องทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอย
พิจารณาอยางนั้นๆ เขาใจกันแลวจนทุกขเวทนาขาดไปจากใจ ไมสัมผัสสัมพันธซึ่งกัน
และกันพอใหเกิดความกระทบกระเทือนใจ เราก็ทราบแลว กายทุกสวนก็เปนของจริง
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ตามสวนของเขา เวทนาที่เกิดขึ้นมากนอยเขาก็ไมรูความหมายของเขา เขาก็ไมทราบวา
เขาเปนเวทนา เขาเปนอาการหนึ่งซึ่งเปนความจริงของตน ตัง้ อยูตามสภาพของตน จิต
หากไปสําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นวาเปนนั้นสิ่งนี้วาเปนนี้ เราทุกขตรงนั้นเราทุกขตรงนี้แลว
รวมเขามาวาเปนเรา และยึดเอาสิ่งเหลานั้นซึ่งเปนความจริงแตละอยางๆ มาเผาตัวเอง
เพราะปญญาไมทัน
เมื่อปญญาไดแยกแยะใหเห็นตามความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว กายทุกสวนก็สัก
แตวากาย เปนความจริงเชนนั้นมาแตไหนแตไร เวทนาก็เปนสิ่งที่เกิดขึน้ ตั้งอยูแลวดับ
ไปตามธรรมชาติของเขา จิตเปนผูไปสําคัญมั่นหมายตางหาก มารูเ รื่องของจิตตัวสําคัญ
มั่นหมาย ตัวสัญญาเปนสําคัญมาก พอมารูเรื่องเหลานี้ จิตก็คอยหดตัวเขามาๆ สัญญา
นั่นแหละมันหดตัวเขามาๆ ก็มาเห็นความจริงในใจตัวเอง
จากนั้นใจก็จริง กายก็จริง เวทนาก็จริง ตางอันตางจริง แมเวทนาจะไมระงับลง
ไปดับลงไปก็ตาม มันก็ไมกระทบกระเทือนจิตใจ อยูไดอยางสะดวกสบาย นั่น นี่เปน
อุบายสําคัญ ไดหลักไดเกณฑ เกิดความอาจหาญ จิตสงาผาเผย มีความสวางกระจาง
แจงภายในจิต เห็นความอัศจรรยในตัวเองอยางบอกไมถูก ซึ่งไมเคยเห็นมากอนเลย
เพียงเทานี้เราก็ไดสิ่งที่ระลึกและเปนความภูมิใจอยางยิ่งแลว เกิดความอาจหาญตอ
เวทนาจนกระทั่งถึงความตาย เฮย ความตายมันจะมาจากไหนวะ ทุกขเวทนาหนาไหน
มันจะมาหลอกเรา มันไมเอาทุกขเวทนาที่เปนอยูเวลานี้ไปเปนในขณะจะตาย มันจะ
เอาทุกขเวทนาหนาไหนมาหลอกเรา
ทุกขเวทนาที่ปรากฏอยูนี้เราไดเขาใจแลวตาม
ความจริง ตายก็ไมเห็นมีความหมายความสําคัญอะไร
ขอใหรูความจริงในวงปจจุบันนี้ก็แลวกัน ธาตุสี่ ดินน้ําลมไฟ ตางสลายตัวลงไป
จากความผสม มันก็ไปอยูตามความจริงของมัน แนะ แลวจิตมันตายที่ไหน วามันตาย
มันยิ่งเดนขึ้นๆ จิตก็เปนความจริงของตัวเอง แลวอะไรตาย ดินน้ําลมไฟตายไปฉิบ
หายไปที่ไหนไมมี แลวจิตเคยตายที่ไหน มันยิ่งเห็นเดนชัดขึ้นๆ ตัวนี้เหรอตัวมันจะตาย
มันเอาอะไรไปตายนะ คนสาเหตุของจิตตายไมเห็น มีแตความเดนดวงอยูอ ยางนั้นมันก็
ยิ่งชัดเจน เลยเกิดความกลาหาญขึ้นมาอยางบอกไมถูก นี่หมายถึงเวล่ําเวลาตามโอกาส
ที่ควรจะตอสูกัน มันหากเปนของมันเอง เปนอยางนี้ ฉะนั้นจึงขอใหทุกทานตั้งความ
พยายามอยาลดละทอถอย ใหพยายามอยูโดยสม่ําเสมอ เอาสมบัติอันประเสริฐนี้มา
ครองในหัวใจใหได อยาใหขายหนาตัวเอง ใหกิเลสหัวเราะเยาะเยย
เรื่องกิเลสทีเ่ คยอยูบนหัวใจเรานั้นนะ มันอยูมานานตั้งกัปตั้งกัลป จนตัวเองก็ไม
ทราบวาตนสายปลายทางมันมาจากไหน มาถึงปจจุบันนี้ยังไมทราบ ก็เพราะความมืดดํา
ของเราเอง ลวนแตอยูใตอํานาจของกิเลส กิเลสเหยียบย่ําทําลายจิตใจและผลักดันมา
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เกิดที่นั่นมาเกิดที่นี่ เกิดที่ไหนก็มีแตกิเลสพาใหเกิดกิเลสพาใหตาย พาใหทุกขให
ลําบากลําบน เราไมเห็นโทษของกิเลสเราจะเห็นโทษของอะไร ไมมอี ะไรทําโทษเรา
นอกจากกิเลส ดินฟาอากาศรอนหนาวเปนธรรมดา ไมรุนแรงเหมือนกิเลสทําลายเรา
หรือทรมานเราบีบบังคับเรา
นี่แหละเอาลงจุดนี้ ใหเห็นภัยของกิเลสแลวเราจะมี
ทางเดิน จิตใจจะมีความรมเย็น
เอาละจบเสียที ผูฟงก็ใหกิเลสจบดวยนั่นแลประเสริฐสุด
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

ศาสนธรรมยังคงเสนคงวา
ไมมีอะไรทีจ่ ะบริสุทธิ์และประเสริฐยิง่ กวาธรรม ไมมีอะไรเหนือธรรมเลยในโลก
ทั้งสามนี้ พระพุทธเจาไดตรัสรูธรรมจึงเปนผูประเสริฐ เพราะธรรมพาใหประเสริฐ
ไมไดประเสริฐเพราะสิ่งใดที่มีอยูในโลกทั้งสามนี้บันดาล มีธรรมเทานั้นพาใหพระองค
ประเสริฐ เมื่อใจกับธรรมกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลวยอมประเสริฐและประเสริฐสุด
สวน ไมใชประเสริฐดวยสมมุติตางๆ ที่เสกสรรปนยอกันขึ้น แตประเสริฐโดยหลัก
ธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลว แมใจดวงบริสุทธิ์นั้นจะอยูใน
ขันธทรงขันธอยูก็ตาม ใจที่บริสุทธิ์แลวนั้นยอมเปนธรรมชาติที่ประเสริฐอยูในตัวโดย
อิสระ ซึ่งสมมุติทั้งหลายมีขันธเปนตนไมเขาไปเกีย่ วของยุงกวนไดเลย
ที่พระพุทธเจามีพระเมตตาสุดสวนแกโลกนั้น
ก็เพราะอํานาจแหงธรรมเปน
ธรรมชาติทอี่ อนโยนนิ่มนวลภายในพระทัยนั่นแล ไมมีอะไรพาใหเปน พระทัยที่สัมผัส
สัมพันธหรือกลมกลืนกับธรรมแลว จึงเปนพระทัยที่ออนโยนที่สุดไมมีอะไรเทียบให
เสมอเหมือนได และไมมีอะไรจะออนโยนยิ่งกวาจิตใจที่บริสทุ ธิ์ ซึมซาบเขาไดทุกตัว
สัตว แทรกเขาไดทุกเม็ดหินเม็ดทราย
เมื่อพูดถึงความเมตตาทีไ่ มมโี ลกามิสใดๆ เขามาเคลือบแฝงเลยก็คือเมตตาจิต
ของทานที่บริสุทธิ์ มีแตมุงสงเคราะหโลกใหมีความรมเย็นเปนสุข ตามกําลังของเขาที่
จะรับไดมากนอย แตสวนตามกําลังของทานที่จะแสดงไดมากนอยนั้นเราไมอาจพูดได
เพราะทานที่ถึงธรรมขนาดนั้นแลวไมมีที่อัดอั้นเลย ใจเปดโลงอยูตลอดเวลาอกาลิโกใน
การที่จะสงเคราะหโลกดวยอรรถดวยธรรม เพราะในพระทัยและใจของทานถาพูดตาม
ภาษาโลกๆ ก็เรียกวา อัดแนนแลวดวยธรรมไมมีชองโหวเลย ถาเปนน้ําก็เต็มถัง พอ
เปดเทานั้นน้ําก็พุงกระจายออกมาทันที
เอา พูดถึงธรรมในใจทานผูบริสุทธิ์ ใครจะใชสอยอาบดื่มตามภูมินิสัยวาสนา
ของตนไดทงั้ นั้นและไมมีหมดมีสิ้นดวย
นอกจากขันธที่เปนเครื่องมือนําออกใช
ประกาศศาสนธรรมแกโลกเทานั้นจะไมอํานวย เพราะขันธนี้เปนสมมุติ จึงตองเปนไป
ตามสมมุติคอื มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนประจําตน สะดวกบางไมสะดวกบาง สวน
พระทัยหรือใจที่บริสุทธิข์ องพระพุทธเจาและสาวกนั้น ไมมีความบกพรองดวยธรรมแม
นิดหนึ่งเลย ดวยเหตุนี้การแนะนําสั่งสอนโลก จึงสั่งสอนดวยความเปนธรรมลวนๆ
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อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีพระเมตตาและเมตตาลวนๆ ตอสัตวทั้งหลายอยางบริสุทธิ์
เชนเดียวกับพระทัยและใจของทานทีบ่ ริสุทธิ์อยูแลวนั้นแล
ใครจะสามารถสั่งสอนอรรถสั่งสอนธรรมใหถึงความจริงอยางสุดสวนได เหมือน
พระพุทธเจาและพระอรหันตทานผูบริสุทธิ์แลวไมมี เพราะไมสามารถรูธรรมของจริงได
อยางเต็มใจเหมือนทาน ไมมโี ลกามิสใดๆ จะเขาไปเคลือบแฝงในความบริสุทธิ์นั้นได
เลย นี่จงึ เห็นไดในเวลาที่พระพุทธเจาเริ่มประกาศศาสนธรรม เบื้องตนไดทรงเล็งญาณ
ดูสัตวโลกวา ผูใดที่สามารถจะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว ก็ทรงทราบดาบสทั้งสองซึง่
เคยเปนครูเปนอาจารยทานมาในเบื้องตน
วาจะเปนผูสามารถบรรลุธรรมไดอยาง
รวดเร็ว แตก็ทรงทราบในพระญาณดวยขณะนั้นวาไดสิ้นชีวิตไปเสียแลว จากนั้นก็ทรง
ทราบอุปนิสัยสามารถของปญจวัคคียทั้งหาวาจะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว จึงเสด็จไป
แมจะไดรับคําคัดคานตานทานประการใด
โปรดปญจวัคคียทั้งหานี้กอนใครอื่น
จากปญจวัคคียทั้งหานี้ในขั้นเริ่มแรกก็ตาม
พระองคไมทรงสนพระทัยกับเรื่องปาๆ
เถื่อนๆ อันเกิดขึ้นจากความสําคัญมั่นหมายของทานเหลานั้นเลย แตทรงประกาศความ
จริงคือธรรมอันบริสุทธิ์ลวนๆ ใหทานเหลานั้นไดฟงในขณะนัน้ ไมชักชา
ของจริงกับของปลอมยอมมีน้ําหนักตางกันอยูมาก ความรูความเห็นของปญจ
วัคคียที่เขาใจวา พระพุทธเจาทรงงดการอดพระกระยาหารและกลับมาเสวยแลวจะตรัส
รูธรรมไดอยางไร ขณะที่ทรงอดพระกระยาหารถึงขนาดนั้นยังไมสามารถบรรลุธรรมได
เมื่อกลับมาเสวยก็แสดงถึงความเปนผูมักมากไปเสียแลว จะตรัสรูธรรมไดอยางไร นี่
เปนคําคัดคานของปญจวัคคียทั้งหา จึงยังไมลงใจตอการตรัสรูของพระพุทธเจาวาจะ
เปนความจริงดังทีท่ รงประกาศในขณะที่เสด็จมาถึงทีแรก
แตพระองคไมทรงถือสิ่งเหลานั้นเปนสําคัญ
พอที่จะเปนอุปสรรคตอการ
ประทานพระโอวาท เพือ่ รื้อขนทานเหลานั้นใหพนจากทุกขในขณะนั้น จึงทรงประกาศ
พระองคย้ําลงในหลักความจริงทีท่ รงรูท รงเห็น ใหทานเหลานั้นฟงอยางชัดเจนวา “คํา
ที่วาเราตถาคตไดตรัสรูธ รรมโดยสมบูรณแลวนั้น เราตถาคตเคยพูดมากอนแลวหรือ
และทานทั้งหลายเคยไดยินแลวหรือคํานี้สมัยที่เราอยูกับทานทั้งหลายเมื่อกอนโนน แต
บัดนี้เรามาพูดวาเราไดตรัสรูธรรมโดยสมบูรณแลวเชนนี้ ทานทั้งหลายควรจะสนใจฟง
เราจะแสดงความจริงใหฟงในบัดนี้”
พอทานเหลานี้รับวายังไมเคยไดยิน ถายังไมเคยไดยินก็ใหพึงตัง้ ใจฟง เราจะ
แสดงธรรมที่ไดตรัสรูแลวนั้นใหทานทั้งหลายฟง ก็ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มี
กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคเปนขั้นเริ่มตน คือการประพฤติตนโดยความ
ยอหยอนหรือหยอนยานเสียจนไมมีอะไรจะเกิดผลดีขึ้นมาได เพราะความหมกมุนใน
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กามทั้งหลายและการประพฤติตัวเครงครัดแบบทรมานตนเปลาๆ แตหาเหตุผลอัน
ถูกตองดีงามจากความเครงครัดนั้นไมได ก็ไมใชทางทั้งสองอยาง และทรงแสดง
มัชฌิมาปฏิปทา ไดแกมรรคแปด ใหทานเหลานั้นไดทราบเปนลําดับลําดา
จน
พระอัญญาโกณฑัญญะไดรจู ริงเห็นจริงในอริยภูมขิ ั้นตนคือพระโสดาฯ และออกอุทาน
วา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ วาสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแลวตองดับทั้งนั้น
ในปริยัติทานวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา สรุปแลวสิ่งใดก็ตามที่
เกิดขึ้นในโลกนี้ ไมมีทจี่ ะคงทนอยูไดดวยความไมแตกดับ ตองแตกดับไปดวยกันทั้งนั้น
ความจริงบีบบังคับอยูเชนนี้
จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรใหฟงในอันดับตอไปวา รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา ยนเขามาๆ ทั้งแสดงเรื่องอดีตเรือ่ ง
อนาคตและปจจุบันของขันธหานี้โดยละเอียด จนกระทัง่ หยั่งเขาสูจ ิตผูย ึดมั่นถือมั่นใน
ขันธทั้งหลายโดยไมเกิดประโยชนอันใดเลย นอกจากเกิดโทษแกตนโดยถายเดียวและ
พาใหพะรุงพะรัง พาใหแบกภพแบกชาติความเกิดแกเจ็บตายไมมจี ุดหมายปลายทาง
เพราะความหลงในธาตุในขันธ ความยึดในธาตุในขันธเปนความพะรุงพะรัง ทั้งการ
แบกหามธาตุขันธดวยอุปาทาน
ทั้งนามขันธที่อยูในจิตก็ยึดวาเปนตัวของตัวโดย
ถายเดียว อันเปนความหนักหนวงถวงจิตใจดวยกันทั้งนั้น
ทรงแสดงย้ําลงในเรื่อง อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา ย้ําลงในขันธทั้งหา รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งอดีตที่เคยเปนมาก็เปน อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา มาโดยลําดับ
เชนนี้ ทั้งอนาคตที่จะเปนไปในกาลขางหนาก็ไมพนจากหลัก อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา
จะตองบีบบังคับตามหลักธรรมชาติของมัน แมปจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันธทั้งหาก็ดําเนิน
ตนดวย อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา ไมมกี ารลดละ เรายังจะสําคัญมั่นหมายวาเปนเราเปน
ของเราอยูเหรอ จงพิจารณาใหรูแจงเห็นจริงวาสิ่งเหลานี้เปนไตรลักษณ เปนอนิจจฺ ํ
ทุกขํ อนตฺตา ไมใชเราไมใชของเรา ใหรูแจงเห็นจริงดวยปญญา จนปญจวัคคียทงั้ หา
สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นสุดวิมุตติพระนิพพานได ในขณะที่พระองคประทานอนัตต
ลักขณสูตรลงอยางถึงใจ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรก็ดี อนัตตลักขณสูตรก็ดี ซึ่งลวนแต
แสดงลงในธาตุในขันธและจิตใจของสัตวโลกทั้งสิ้น เพราะความมุงหมายก็เพื่อใหจติ
ดวงลุมหลงไดรูสึกตัว และถอดถอนตนออกจากสิ่งเกี่ยวของผูกพันจนหมดสิ้นไปนั่นแล
เราก็เปนผูหนึ่งในจํานวนสัตวโลกซึ่งเต็มไปดวยสิ่งเหลานี้เหมือนกัน ธรรมก็เปน
ธรรมของจริงที่ชี้แจงถึงกิเลสบาปธรรมเหมือนกันกับครั้งพุทธกาล แตทําไมจิตใจเราจึง
รูและละสิ่งเหลานี้ไมไดเปนเพราะเหตุใด นี่เปนสิ่งที่เราตองวินิจฉัยตัวเราเองดวยการ
พิจารณา อยางนอยก็พอมีหลักยึดภายในใจ เชน การเจ็บไขไดปวยที่ปรากฏขึ้นมา ก็
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ใหทราบวาการเจ็บไขเปนสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในขันธ
แตขออยาใหเกิดขึ้น
ภายในจิตเพราะความหลงงมงายไปตามมันก็แลวกัน จะกลายเปนโรคสองชั้นขึ้นมา คือ
โรคในขันธ มีเจ็บทองปวดศีรษะเปนตน โรคในจิตคือความเสียอกเสียใจอยากใหมนั
หายตามใจชอบ ความอยากนั้นเปนตัณหา เมื่อมีสาเหตุที่ควรจะหายไดมันก็หายของ
มัน โดยไมตองใชความอยากอันเปนไฟตัณหาเขาไปสงเสริมมัน เมื่อมันไมหายถึงจะ
อยากเทาไรก็ไมเกิดผลดี
ยิ่งเพิม่ ความหิวโหยเพิ่มความกระวนกระวายมากขึ้นๆ
กลายเปนโรคภายในใจขึ้นมาอีก เปนโรคสองชั้น และรักษาลําบากเขาไปอีก
เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธโดยทางสัจธรรมดวย
สติปญญา อยางนอยก็มีหลักใจเปนที่ยึด เวลาทุกขเกิดขึ้นในขันธมากๆ มันจะเหมือน
ไฟทั้งกองในรูปในกายของเรา ไมถึงกับการเจ็บไขไดปวย เพียงแตเรานั่งภาวนานานๆ
หลายๆ ชั่วโมงมันก็แสดงความเจ็บปวดขึ้นมาแลว เจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะตางๆ นัน่
แหละเรียกวาความเจ็บปวยของขันธ เวลาเจ็บปวดมากๆ ขณะนั่งนานอวัยวะทุกสวน
เหมือนจะแตกทลายลงไปในขณะนั้น ราวกับจะไมมีชิ้นใดติดตอกันเลย เปนไฟไปหมด
ทั้งกองในกองแหงขันธนี้
ผูตองการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหลานี้เปนหินลับปญญา พิจารณาแยกแยะเรื่อง
รูปกาย เรือ่ งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกาย เกิดขึ้นจากสวนไหน ตลอดถึงจิต พิจารณา
แยกแยะใหเห็นชัด ทั้งอาการของกายในสวนที่วาเปนทุกข ทั้งทุกขเวทนาที่ปรากฏอยูใน
อาการนั้นๆ ทั้งจิตผูไ ปสําคัญมั่นหมายในความทุกขที่เกิดขึน้ นั้น วาเราเปนทุกขวาเรา
เจ็บเราปวด จนกระทัง่ สามารถเขาใจไดอยางแจมแจงในอาการของธาตุของขันธนั้นๆ
ทั้งเวทนาก็สักแตวาทุกขเทานั้น แมทุกขเองก็ไมมีความรูสึกและความหมายในตัวมัน
เองเลย รางกายสวนที่วาเปนทุกขนั้นเขาก็ไมทราบวาเขาเปนทุกข เขาไมมีความหมายใน
ความเปนทุกขของเขาเลย สุดทายก็มารวมอยูที่จิตผูไ ปหมายวา นั้นเปนทุกขนี้เปนทุกข
จึงแบกกองทุกขอยูภายในใจของตน นอกจากแบกกองทุกขภายในขันธแลว ยังมาแบก
กองทุกขความกระวนกระวายภายในใจอีก จึงตองไดพจิ ารณาแยกแยะจนรูเห็นกันอยาง
ชัดเจนดวยสติปญญา จนลงถึงขั้นตางอันตางจริงไมกระทบกัน แมทุกขเวทนายังมีอยูใน
ขันธก็ตาม ระหวางกาย เวทนากับจิตก็ไมเกิดเรื่องกัน
ผูปฏิบัติเมื่อไมละสติปญ
 ญาขณะที่เขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต หรือระหวาง
ขันธกับโรคที่กําลังชุลมุนวุนวายกันนั้น สติปญญาเปนผูบุกเบิกหาความจริงทัง้ หลายที่มี
อยูในกายในเวทนาและในจิต จนปรากฏความจริงขึ้นมา ทุกขก็ไมมีอํานาจมาบีบบังคับ
จิตใจได รูปขันธก็ไมมีอํานาจมาบีบบังคับจิตใจใหลุมหลงไปตามได จิตก็เปนความจริง
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รูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สุดทายกายก็เปนของจริงขึ้นมาอันหนึ่งเสีย ทุกขก็เปนของ
จริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจ ใจก็เปนของจริงอันหนึ่งขึ้นมา
เมื่อตางอันตางจริงแลวก็หาความกระทบกระเทือนกันไมได
เมื่อไม
กระทบกระเทือนกันแลวก็เรียกวาสันติสุข คือความสงบสบายภายในจิต เวทนาขันธจะ
เปนตอไปก็เปน ถาไมเปนทุกขเวทนาก็ดับลงไป แมทุกขเวทนาดับลงไปก็ไมเห็นเขาวา
อะไร จะยังทรงตัวอยูก็ไมเห็นเดือดรอนวุนวายอะไร เพราะทราบแลววาขันธไมใชเรา
เราก็ไมใชขนั ธทั้งหานั้น นี่ตามหลักความจริงแหงการพิจารณา ใจก็มีหลักเกณฑเปนที่
ยึด เวลาเจ็บไขไดปวยตรงไหน เวลาใด สถานที่ใด เปนขึ้นที่ตรงไหน เราแนใจแลววา
จิตเปนหนึ่งตางหากจากขันธหรือรางกายสวนตางๆ ไมใชเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ใจ
ยอมไมเดือดรอนวุนวาย นี่เรียกวาจิตมีหลัก
ถาไมมีหลัก อันใดผิดปกติบางเล็กนอยภายในรางกายนี้ จิตจะตองไปแบกภาระ
หามภาระนั้นๆ แลวกวาดความหนักหนวงถวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเขามาสูตัว ใจเลย
กลายเปนกองทุกขอันใหญหลวงยิ่งกวาโรคทีเ่ กิดขึ้นภายในกายเสียอีก นี่คือความโง
เขลา ความไมรอบคอบ ทานจึงสอนใหรอบคอบดวยการพิจารณาทางสติปญญาไมนอน
ใจ ทัง้ ที่ทุกขทางกายทางใจเกิดขึ้นหรือไมเกิดก็ตาม
การปฏิบัติธรรมะเพื่อความสงบใจทําไดหลายทาง เชน ทางบริกรรมก็เปนทาง
อนุโลมเพื่อใจสงบได การพิจารณาคนควาดวยสติปญญาในเวลาจนตรอกจนมุม เชน
ในเวลาโรคภัยไขเจ็บหรือความเจ็บปวดแสบรอนเกิดขึ้นภายในรางกายมากๆ พิจารณา
จนรูแจงเห็นจริงในสภาพเหลานี้ เรียกวาปฏิโลมคือพลิกกลับ เปนการตอสูกันอยาง
ใหญหลวงดวยอุบายสติปญญา เวลารูก็รูอยางถึงใจและองอาจกลาหาญตลอดวันตาย
ไมมีการสะทกสะทานตอความเปนความตาย ตอความทุกขความเดือดรอนทั้งหลาย
เพราะจิตไดหยั่งถึงความจริงแลวอยางไมมีวันถอน เรียกวา อจลศรัทธา เชื่อความจริง
อยางถึงใจ
แมคราวตอไปจะไมไดผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางที่เคยพิจารณา
มาแลวก็ตามก็ไมเสียใจ และไมถอนความเชื่อที่เคยหยั่งลงในความจริงอยางแนนหนา
มั่นคงแลว มีแตตั้งหนาปฏิบัติไปไมลดละทอถอยในทางความเพียร ผลยอมคืบหนาไป
โดยสม่ําเสมอ
เราไดยินแตครั้งพุทธกาลวา พระสาวกที่ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจา
แลว เที่ยวปลีกตัวอยูในสถานที่ตางๆ กัน องคนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานอยูที่นั่นอยู
ที่นี่ เปนทีน่ าอัศจรรยผลที่ทานไดรับ แตมาสมัยทุกวันนี้ทําไมจึงกลายเปนการขัดแยง
กันไปเสียหมด เหมือนกับศาสนธรรมของพระพุทธเจาขัดแยงกันในระหวางพุทธกาล
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กับสมัยปจจุบัน ความจริงศาสนธรรมก็ออกมาจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว
ตั้งแตโนนจนกระทั่งบัดนี้ ไมมีเคลือ่ นคลาดแปลกปลอมแตอยางใดเลย
ตั้งแตครัง้ พุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
ศาสนธรรมยังคงเสนคงวาโดย
สมบูรณ ที่เคลื่อนคลาดที่ขัดแยงกันที่กลับตาลปตรกันก็เพราะความรูสึก ความนับถือ
ศาสนา ความประพฤติปฏิบัติศาสนา ความรูความเห็นของคนผูเกี่ยวกับศาสนา พลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกิเลสเสียเปนสวนมากตอมาก ไมไดคํานึงถึงอรรถ
ถึงธรรมในแงหนักเบาตามความสัจความจริงของธรรมนั้นเลย มันจึงขัดกันระหวางครั้ง
พุทธกาลกับปจจุบันที่เปนอยูเวลานี้
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแงตางๆ ของชาวพุทธเรา จึงมักจะเปนขาศึกตอศาสน
ธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน และยังจะเปนไปขางหนาดวยการขัดแยงกับหลักธรรม
อันเปนหลักความจริงที่ถูกตองดีงามอีกมากมายกายกอง เพราะความรูความเห็นนั้น
เปนเรื่องของกิเลสเขาแทรกมากตอมากแลว กิเลสบงการใหออกมาจากความชอบใจ
ของมันที่หยาบโลนสิ้นดี เชน ออกมาจากความโลภ เปนตน เพราะความโลภนี้มัน
เหยียบย่ําทําลายไปไดหมด ไมมีคําวาละอายบาป ขอแตใหไดสมใจของกิเลสตัวโลภ
แลวเปนเอามันทั้งนั้น นั่นแลเสนามารตัวทําลายศาสนา ทําลายพระเณรเรานะ จงจําและ
ระวังใหดีถาไมประสงคอยากเปนเทวทัตทําลายศาสนาทําลายตัวเราเอง ตองระวังทา
เดียว อยานอนใจไรสติปญ
 ญา
ศาสนาเปนธรรมเครื่องชําระกิเลสใหเบาบางและหมดสิ้นไปจากใจ
ตาม
หลักธรรมอันเปนความจริงแลวเปนอยางนั้น ไมวาจะสอนฆราวาสไมวาจะสอนพระ ไม
วาฆราวาสจะปฏิบัติไมวา พระจะปฏิบัติยอมไปในรอยเดียวกัน คือเพื่อชําระสะสางกิเลส
ซึ่งมีอยูภายในจิตใหรเู หตุรูผล รูดรี ูชวั่ รูหนักรูเบา รูบุญรูบาป รูวิธีละถอนในสิ่งที่เปน
ภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจไปเรื่อยๆ ตามกําลังความสามารถของตน ไมมีการสั่งสมอัน
เปนการสั่งสมกิเลสเปนการขัดแยงตอหลักธรรมของพระพุทธเจา และเปนขาศึกตอศา
สนธรรมในขณะเดียวกัน แตแลวทําไมจึงเปนอยางนั้น ที่เปนไปอยูทุกวันนี้ก็ดูเอาเพราะ
ตามีหูมีทุกคน ความรูสึกมีทุกคนพอทราบได มองดูดวยตาก็รู ฟงดูดว ยหูก็เขาใจ ยิ่ง
คิดทางใจแลวทําไมจะเปนของลี้ลับ สิ่งที่ปรากฏอยูในโลกจากบุคคลแตละคนๆ ที่แสดง
ออกมาจะไมสัมผัสทางจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหน ก็ตองรูเห็นอยูนั้นแล
แมในวงปฏิบัติ ผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามความรูสึก แตความ
ละเอียดของกิเลสมันตองมีอุบายสอดแทรกอยูโดยดี นี่พดู ถึงขั้นหยาบแหงการปฏิบัติ
ธรรมตางหาก ขั้นละเอียดก็มี หากมีสอดมีแทรกเปนขาศึกกันอยูในนั้นแหละ เพราะ
กิเลสกับธรรมเคยเปนขาศึกกันมาแตกาลไหนๆ อยูแลว จะไมเปนขาศึกตอผูปฏิบัติ
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ธรรมไดอยางไร เผลอตัวเมื่อไรกิเลสตองเขาแทรกทุกขณะทีเ่ ผลอตัว กิเลสเขาแทรก
เมื่อไรจิตใจก็เขวจากธรรมไปตามกิเลสในขณะนั้น เชน กําลังนั่งภาวนาอยูจิตใจก็เขว
จากหลักภาวนาได เพราะอารมณของกิเลสฉุดไป พิจารณาอรรถธรรมอยูก็เขวจากความ
เปนอรรถเปนธรรมไปได ใจกลายเปนโลกไปเสียในขณะที่กําลังเขาใจวาตนพิจารณา
อรรถธรรมอยูนั่นแล เพราะกิเลสมันมีอํานาจเหนือกวาอยูแลว จึงไมยอมลดตัวลงอยูใต
อํานาจของธรรมอยางงายๆ พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันตทานเทานั้นเปนผูท ี่
เหนือกิเลสโดยสิ้นเชิง มีธรรมเต็มเปยมในพระทัยและใจของพระองคแลสาวกทั้งหลาย
ใจมีพลังเต็มที่ดวยอรรถดวยธรรม ไมเปนเรือนเปนคลังและเปนพลังของกิเลสเหมือน
อยางแตกอน
ใจของสามัญชนทั้งหลายเต็มไปดวยพลังของกิเลส ความโลภก็เต็มหัวใจ ความ
โกรธก็เต็มหัวใจ ความหลงตลอดราคะตัณหาเต็มอยูที่หัวใจไมมีบกพรองตลอดมาถา
ไมชําระซักฟอกดวยธรรม
เพราะฉะนั้นการระบายออกทางกิริยามารยาทอาการ
ภายนอก จึงเปนไปตามอํานาจของกิเลสที่บรรจุไวภายใน ซึ่งลวนเปนยาพิษดวยกัน มี
โลภ โกรธ หลง เปนตน แลวจะหาความสุขมาจากไหนเมื่อยาพิษมันฝงจมอยูภายในใจ
เชนนั้น
ดวยเหตุนี้จงึ ตองอาศัยหลักธรรมเขาซักฟอก ชะลาง หรือขับไลสิ่งที่เปนพิษนั้น
ออกไปโดยลําดับ ใหธรรมไดแทรกเขาไปๆ เมื่อธรรมมีอํานาจมากเขาๆ กิเลสตองถอย
ตัวออกไปๆ ธรรมมีอํานาจมากเพียงไร ใจก็ยิ่งมีความสุขความสวางกระจางแจง
มองเห็นอรรถเห็นธรรมเห็นความจริง เห็นบุญเห็นบาป เห็นโทษเห็นคุณอยางถึงใจ
การเห็นโทษก็เห็นอยางถึงใจ เห็นคุณก็เห็นอยางถึงใจดวยสติปญญา ใจก็ยิ่งมีกําลัง
ธรรมเขาชวยและนับวันถอดถอนออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมมเี หลือเลย ขึ้นชื่อวายา
พิษทีเ่ คยฝงจมอยูภายในจิต เหลือแตธรรมลวนๆ นั่นแหละทานวาธรรมอัศจรรยหรือ
ใจอัศจรรย อัศจรรยที่ตรงนั้น ไมมีอะไรทีไ่ หนอัศจรรยยิ่งกวาที่ตรงนั้น
เมื่อหมดจากสิ่งที่เปนพิษเปนภัย ที่ต่ําชาเลวทรามและสกปรกโสมมแลว ก็
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา พระพุทธเจาทานเปนอยางนั้น พระสาวกทานเปนอยางนั้น
ดวยอํานาจแหงธรรมนี้แล จงนําไปชําระนําไปปราบปรามกิเลสทั้งหลายจนสิ้นซากไป
จากใจ เพราะเราก็เปนผูหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม
จงพยายามทําความรูความเห็นความประพฤติการปฏิบัติของตน ใหเปนไปตามหลัก
แหงสวากขาตธรรม อยาใหขัดแยงธรรมหรือเหยียบย่ําธรรมเพราะอํานาจของกิเลส
จงใชปญญาสอดสองความ
โดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรูเทาไมถึงการณก็ดี
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เคลื่อนไหวแหงกาย วาจา ใจของตนอยูเสมอ จะเห็นเหตุเห็นผล เห็นความผิดความถูก
ซึ่งเคลือบแฝงกันมาภายในเรา ภายในใจของเรา
พระพุทธเจาทานทรงเนนนักเนนหนาถึงเรื่องสติกบั ปญญา เพราะพระองคเปน
จอมปราชญฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสาม
สาวกทั้งหลายก็เปนจอมปราชญ
เชนเดียวกัน สามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจออกไดดวยสติปญญา ทั้งๆ
ที่โลกทั้งหลายเที่ยวกอบเที่ยวโกยเอา ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา มาเผาลน
ตนเอง โดยไมรูสึกตัววาสิ่งนั้นเปนไฟ แตทานถอดถอนออกจนหมดสิ้น คําวาจอม
ปราชญจึงหมายถึงความฉลาดแกฉลาดถอดถอนสิ่งที่เปนพิษเปนภัยนั่นเอง เพราะตรง
นี้เปนที่รวมแหงภัยทั้งหลาย ทุกขก็อยูที่นี่ เชื้อแหงทุกขที่จะพาใหเกิดแกเจ็บตายไมมีที่
สิ้นสุดก็อยูที่ตรงนี้ โลกทั่วๆ ไปไมมีใครสามารถรูได และไมสามารถรูวิธีประพฤติ
ปฏิบัติกําจัดสิ่งเหลานี้ออกจากใจได เพราะไมมีสติปญญาธรรมเพียงพอหรือไมสนใจ
ขวนขวาย
พระพุทธเจาและพระสาวกทรงรูและรูไ ดดวย ถอดถอนไดดวยและพนจากทุกข
โดยสมบูรณดวย ความพะรุงพะรังดวยความเกิดแกเจ็บตายสืบตอแขนงกันไมมีที่สิ้นสุด
จนหาเงื่อนตนเงื่อนปลายไมได เหลานี้ไมมีเหลืออยูภายในใจทานเลย นับแตขณะจิตที่
ถึงขั้นบริสุทธิธรรมแลว
เปนอันวาตัดปญหาเรื่องปาชาความเกิดแกเจ็บตายใหขาด
สะบั้นลงไปในขณะนั้น ยังเหลือก็เพียงเศษเดนของวัฏจักรทีเ่ ปนวิบาก ไดแก ธาตุขันธ
เทานั้นซึ่งเปนผลของกิเลสพาใหเกิดขึ้นมา
การตายก็จะตายเฉพาะขันธนี้เปนวาระ
สุดทาย สวนภพใหมที่จะกอภพกอชาติอีกเปนอันวาหมดสิ้นไปแลวภายในใจ เพราะได
รูแจงเห็นจริงอยางชัดเจนไมสงสัยแลวดวย นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้ความเปนอีกเกิด
อีกของเราไมมีแลว เพราะสิ้นเชื้อที่จะพาใหเปนภพเปนชาติอีกแลว
นี่แหละธรรมะเปนสิ่งทีจ่ ะทราบไดชัดภายในใจของผูปฏิบัติเปนรายๆ ไป เพราะ
ใจเปนนักรู รูทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรเหนือใจไปได เปนแตเพียงวาใจยังไมฉลาดใน
แนวทางที่ถูกตองตามหลักความจริงเทานั้น จึงตองอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจาอัน
เปนความถูกตองดีงามอยูแลวเปนเครื่องมือ หรือเปนทางเดิน เครื่องมือนั้นเปนสิ่งชําระ
ซักฟอก ทางเดินนั้นคือดําเนินไปดวยความถูกตองตามแนวทางเพื่อความหลุดพนโดย
ความชอบธรรม ทั้งนี้เพราะความหลุดพนดวยความสําคัญตนก็มีทั้งที่ยงั ไมหลุดพน
เราเปนศิษยที่มีครู พระพุทธเจาเปนครูเอกของเรา ธรรมะไมมีบทใดบาทใด
เปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิม กิเลสก็ไมมีกิเลสประเภทใดเปลี่ยนแปลงจาก
ความเปนกิเลสไปจากหลักดั้งเดิมของเขา
พอที่จะหาหลักใหมธรรมใหมมาแกไข
ดัดแปลงซักฟอกหรือถอดถอนกัน กิเลสก็เปนประเภทอันดั้งเดิมอันเกานัน่ แลไมมีการ
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เปลี่ยนแปลง โลภก็เปนโลภอยูตามเดิม โกรธหลงก็เปนสิ่งทีท่ ําใหเกิดทุกขไดเหมือนที่
เปนมาแลวแตกาลไหนๆ อํานาจแหงความดีทั้งหลายที่เรานําไปแกไข หรือปราบปราม
ชะลางสิ่งที่สกปรกรกรุงรังทั้งหลายนี้ ก็เปนธรรมที่ถูกตองดีงามมาดั้งเดิมอยูแลว จึงไม
มีการเปลี่ยนแปลงอรรถธรรมและกิเลสตัวใดใหปรับกันใหมเพือ่ ความถูกตอง เพราะ
ทั้งธรรมทั้งกิเลสถูกตองกันอยูแลวตามความจริงของแตละฝาย การแกกิเลสก็แกดวย
ธรรม ครัง้ พุทธกาลก็แกดวยธรรมไมไดแกดวยอะไร
ธรรมคืออะไร มัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวนี้ เปนธรรมที่
เหมาะสมอยางยิ่งกับกิเลสทุกประเภท ไมมีประเภทใดทีจ่ ะนอกเหนือจากปฏิปทานี้ไป
ได เรานําธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส จะตองหลุดลอยไปไดเชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาลไมมีที่สงสัย
นี่เราพูดถึงความสิ้นสุดวิมุตติอันเปนผลแหงการปฏิบัติของผู
ปฏิบัติธรรมอยางแทจริง แมเราจะยังไมถึงขั้นนัน้ ก็ตาม อํานาจแหงคุณงามความดีที่
สรางไวทั้งหลายมากนอยจะเปนพลังของใจเรา
เปนที่พึ่งที่อาศัยในระหวางการ
ทองเที่ยวอยูในวัฏสงสาร จะไปภพใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดยอมตางกับคนที่มีบาปอยู
มากมาย
เชนเดียวกับคนมีคนจนเดินทาง คนจนตองเอาหลังสูฟาหนาสูแดด ทนอดทน
หิวทุกแงทุกมุม ที่หลับนอนที่อยูที่อาศัยปจจัยเครือ่ งใชสอย อะไรๆ ขาดๆ เขินๆ บกๆ
พรองๆ ซึ่งเปนสิ่งที่นํามาแหงกองทุกขทั้งมวล แตคนที่มงั่ มีไมเปนเชนนั้น ไปที่ไหน
สะดวกสบายเพราะมีแกวสารพัดนึกอยูภายในตัว ไดแกสมบัติเงินทอง อันเปนเครื่อง
สนองความตองการ นี่เปนขอเปรียบเทียบสําหรับเราอยูในโลกที่เดินทางไปไหนมาไหน
คนจนกับคนมีนั้นตางกันอยางนี้ การทองเที่ยวในวัฏสงสารก็ไมผิดอะไรกับเรื่องนี้เลย
ดวยเหตุนี้คุณงามความดีซึ่งเปนอัตสมบัติ อันจะเปนทีพ่ ึ่งของเราในภพชาติกาล
ตอไป ซึ่งเรายังมีภพชาติติดใจอยู จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบําเพ็ญขวนขวายแต
บัดนี้อัตภาพนี้ เพื่อจะไดอาศัยไปทุกภพทุกชาติ จนอํานาจวาสนาแกกลาเพราะการ
บําเพ็ญความดีอยูโดยสม่ําเสมอ ยอมจะหลุดพนไปไดโดยสมบูรณ เพราะอํานาจแหง
กุศลทั้งมวล จากนั้นก็หมดปญหากันโดยสิ้นเชิง
คําวาเกิดๆ ตายๆ ก็มีแตโลกสมมุตินี้เทานั้น เมื่อถึงวิมตุ ติแลวก็หมดปญหา
ทานผูถึงนิพพานแลวหมดปญหาทั้งมวล แมเวลายังครองธาตุขันธอยู ทานก็ไมเปน
กังวลวุนวายภายในใจ เจ็บไขไดปว ยหรือเกิดโรคประเภทใดขึ้นมาภายในขันธ ทานก็
รูเทาทันเพราะทานเรียนจบมาแลวนี่ การเรียนสัจธรรมถาไมเรียนเรื่องเกิดเรื่องตาย
เรื่องเจ็บเรื่องทุกขจะเรียนเรื่องอะไร เมื่อรูสิ่งเหลานี้แลว จะไปหลงความทุกข ความ
ลําบากในธาตุในขันธยังไงกันอีก เพราะเคยเรียนอยูแลว เขาใจอยูแลว เมื่อถึงกาลของ
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มันจะไปไมไหวแลวทานก็ปลอยเสีย หมดความรับผิดชอบ อันเปนความถูกตองกวาคํา
ใดๆ สําหรับผูสิ้นกิเลสแลว
ถาวาหายกังวลก็ทานไมไดมีกังวลนี่ หายทุกขก็ทุกขในธาตุขันธตางหากไมได
ทุกขในใจทาน หมดความรับผิดชอบ พูดงายๆ คือทานรับผิดชอบในขันธ พาอยูพากิน
พาหลับพานอน พาขับพาถาย อิริยาบถทั้งสี่นี้คือความรับผิดชอบเพื่อใหขันธพอประทัง
ตั้งตัวสืบวันสืบคืนไปได เมื่อถึงกาลที่จะสละปลอยวางกันแลว ทานก็ปลอยไดอยาง
สบายเพราะทานไมมีหวงอยูแลว ยังเหลือแตความรับผิดชอบ เมื่อไดปลอยธาตุขันธลง
ไปแลว ความรับผิดชอบก็หมดไป เหลือแตความบริสุทธิ์ลวนๆ เทานั้น แลวจะมีอะไร
อีก มันก็หมดปญหา นั่นละผูหมดปญหาทานเปนอยางนั้น
พวกเรานี่พวกกองปญหาคลังปญหา มันมีอยูนี่ไมทราบรอยแปด พันแปด หมื่น
แปด แสนแปด มันเปนอยูภายในจิตใจนี้ทงั้ วันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน หาความสงบสบาย
ไมได เพราะจิตมันกอกวนวุนวายดวยเรื่องตางๆ เราตามมันไมทัน ทานตามทันหมด
ธาตุขันธยังมีอยูความคิดความปรุงก็ยอมมี แตความคิดความปรุงทั้งหลายเหลานั้นไมมี
เชื้อ ไมมีเครือ่ งสนับสนุน ก็เปนแตความคิดความปรุงเฉยๆ คิดแลวก็ดบั ไปๆ เพราะไม
มีเจาของ ถึงกาลแลวก็สลายไปดวยกันทั้งสิ้น ผูบ ริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตน
เทานั้น หมดปญหาทีจ่ ะพูดอะไรตอไป เพราะไมมปี ญหาเหมือนอยางโลก
เชน
นิพพานสูญ โลกไปใหความหมาย ไปใหปญหาตอนิพพานและตอทานผูบริสุทธิ์ องค
ทานผูบริสุทธิ์เองทานไมไดมีปญหา ทานไมไดสงสัยอะไรทั้งนั้น ทานเต็มเปยมดวย
ความสมบูรณแหงความบริสุทธิ์แลว
พวกเรานี่พวกเจาปญหา ไปหายุง นิพพานสูญอยางนั้นสูญอยางนี้ อยูไมเปนสุข
หลุกหลิกยิ่งกวาเจาบอนนี่ขึ้นโลกพระจันทร แลวจะหาความสุขความสบายมาจากไหน
พูดจนหมดน้ําลายของตนแลวก็อยูแบบลูบๆ คลําๆ เทานั้นเอง ทานไมเห็นมีอะไร ก็มี
แตเจาปญหาไปวิพากษวิจารณทานผูบ ริสุทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องไปนิพพานเปนอยางนั้นเปน
อยางนี้ แลวก็กอทุกขใสตนจากปญหาของตนหาไดทราบไม ทานผูหมดปญหาแลวทาน
ไมไดวินิจฉัยใหวุนไปเสียเวลาเปลาๆ เพราะทานสมบูรณเต็มที่แลว ไมไดมายุงกับพวก
เรา
เพราะฉะนั้น จงพากันปฏิบัติใหรูเห็นอยางที่วานี้ ดูซิจะเปนอยางไร ตองหมด
ปญหาเหมือนๆ กันนั่นแล กิเลสเทานั้นพาใหเปนเจาปญหา ถาสิ่งนั้นหมดแลวปญหา
ทั้งมวลก็หมดไปทันที
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรขอยุติเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

สมณะภายนอก สมณะภายใน
ในมงคลสูตรทานวาไววา สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การเห็น
สมณะผูสงบกายวาจาใจจากบาปทั้งหลายเปนมงคลอันสูงสุด นั่นทานพูดทานสอนทั่วๆ
ไปหมายถึงสมณะประเภทนักบวชผูสํารวมระวังตนที่เกี่ยวกับโทษกับคุณคือบุญและ
บาป ทานเปนผูระมัดระวัง มีกายวาจาอันสงบจากบาปทั้งปวง การแสดงออกทางกาย
ดวยความประพฤติก็ไมเปนบาป พูดออกมาทางวาจาก็ไมเปนบาป คิดออกมาทางใจก็
ไมเปนบาปเพราะการระวังสํารวม นั่นเรียกวาสมณะตามหลักธรรมในมงคลสูตร ทานผู
ทรงความประพฤติไวดวยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี้แลเปนสมณะ ผูมา
เห็นสมณะเหลานี้จัดวาเปนมงคลอันสูงสุด
เมื่อทานกลาวกวางๆ ไมระบุขั้นภูมิของสมณะอยางนั้น ก็แสดงวาสมณะมีหลาย
ประเภท แตจะไมพดู มากใหเสียเวลา จะพูดเฉพาะสมณธรรมที่ยังผูประพฤติตามที่โลก
เขาสมมุติยกยองเทิดทูนวาเปนสมณะ นั้นคือธรรมเชนไร ในธรรมทานกลาวไวมี ๔
ประเภท ธรรมที่สมณะผูปฏิบัติตนดวยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงไดรับ ไดแก
โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล นี่เปนสมณะที่หนึ่ง สกิทาคามรรค สกิทาคาผล นี่เปน
สมณะที่สอง อนาคามิมรรค อนาคามิผล นี่เปนสมณะที่สาม และอรหัตมรรค
อรหัตผล นี้เปนสมณะทีส่ ี่ซึ่งสูงสงสุดยอดแหงสมณะ ธรรมเปนเครื่องยังผูป ฏิบัติตามจะ
พึงไดรับมี ๔ ประเภทดังกลาวมา
ผูใดมีธรรมเหลานี้ตั้งแตเบื้องตนขึ้นไปถึงสมณะทีส่ ี่ เรียกวา เปนผูมีสมณะเปน
ขั้นๆ ของสมณะ นี่พวกเรามุงหนามาปฏิบัติเพื่อความเปนสมณะ เพื่อธรรมเหลานี้ จึง
ตองมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับแตทางจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกาย ตองแปลกตาง
จากโลกทั่วไป เพราะความมีธรรมมีวินัยประจําตัว ในอิริยาบถทั้งสี่จะพึงเปนผูมีความ
ระมัดระวังสิง่ ไมดที ั้งหลายที่จะแทรกขึ้นมาทางกายวาจาใจอยูเสมอ การสํารวมระวังอยู
เสมอไมเลือกกาลสถานที่และอิริยาบถ เวนแตขณะหลับที่สุดวิสัยเสียเทานั้น นอกนั้น
เปนกิริยาทาทางของผูระมัดระวังบาป และสงเสริมคุณธรรมขึ้นในตัวดวยการปฏิบัติ
ทางดานจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ นั่นเปนความถูกตองชอบธรรมประจําเพศของ
ตนโดยแท
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คําวาสมณะนี้ไมอยูในที่อื่นใดนอกจากใจคือตัวรู จะเปนผูสัมผัสรับรู หรือใจเปน
ภาชนะแหงสมณะเหลานี้เทานั้น ที่อื่นๆ สิ่งอื่นๆ ไมมีทางรับได ไมสามารถเปนภาชนะ
แหงธรรม ไมสามารถรับรูธรรม และไมเปนของคูค วรแกธรรมเหลานี้ไดเลยนอกจากใจ
ดวงเดียวนี้ ใจนีจ้ ึงเปนสิ่งสําคัญมากตอธรรมทั้งหลาย
แตเวลานี้ใจกําลังเต็มไปดวยของสกปรกโสมม คือกิเลสประเภทตางๆ หุมหอ
อยูจนมองหาใจที่แทจริงไมเจอ นักปราชญทานขยะแขยงตอสิ่งโสมมนีม้ าก และเห็นวา
เปนภัยตอสัตวโลกอยางแทจริง ทานเห็นเปนอยางเดียวกัน ไมขัดแยงกัน และสอนให
ละแตไหนแตไรมา แตปถุ ุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหลานี้ ราว
กับหมูชอบขี้ตมขีโ้ คลนฉะนั้น สิ่งที่ปราชญทั้งหลายกลัวขยะแขยงนั้น ชื่อของมันวากิเลส
มีประเภทตางๆ กัน นับแตความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหาเปนตนไป อันเปนตัวการ
ใหญ เพราะฉะนั้นใจที่ยังไมมีธรรมเขาแทรก จึงตองเปนภาชนะรับสิ่งเหลานี้ไปกอน
หวานก็ตองอม ขมก็ตองกลืนกันไป เพราะไมมที างเลือกที่เห็นวาดีกวานี้
การที่จะบรรจุธรรมสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่เขาสูใจ จึงตองซักฟอกหรือชะ
ลางจิตใจ กายวาจาของตน ซึ่งเปนเครื่องมือหรือเปนภาชนะใหสะอาดโดยลําดับ
จนกระทัง่ ถึงขั้นสะอาดเต็มภูมิไดแกสมณะที่สี่ เมือ่ จิตสะอาดเต็มภูมิแลวก็เปนสมณะที่
สี่ขึ้นมาที่ใจนั่นแล สะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เปนสมณะที่หนึ่ง สะอาดไปโดยลําดับก็เปน
สมณะที่สองที่สามขึ้นมา ดวยการระมัดระวัง การบํารุงรักษาไมใหจิตสายแสออกไปหา
สิ่งที่เปนขาศึกตอธรรม และจงพยายามบํารุงรักษาใจของตนดวยจิตตภาวนาอยูโดย
สม่ําเสมอ อยาใหมีวันมีคืนมีปมีเดือนเขามาเกี่ยวของในวงความเพียร จะเปนอุปสรรค
ในการดําเนิน
และอยาคาดอยาหมายกาลนั้นเวลานี้ในการประกอบความพากเพียร
เพื่อชําระสิ่งสกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในใจ สิ่งเหลานี้ไมมีกาลเวลา มันติดแนบกับใจ
อยูตลอดกาล การประกอบความพากเพียรเพื่อชําระสะสางสิ่งเหลานี้ ถาจะหาแตเวล่ํา
เวลาสถานที่วาดีวาเหมาะอยูแลว ก็ไมทันกับสิ่งที่ไมมีเวล่ําเวลาซึ่งติดแนบอยูกับใจนี้ จะ
แพสิ่งเหลานี้เรื่อยไป ไมมีวันชนะไดเลย
ฉะนั้นความเพียรมีเทาไร สติปญญามีมากนอยเทาไรตองทุม เทกันลง เพือ่ กําจัด
ปดทิ้งสิง่ ไมพึงปรารถนาดังกลาวมา เพื่อใจจะไดเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมขั้น
นั้นๆ ตอไป จนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ ถาพูดฝายเหตุ ศาสนธรรมก็คือเครือ่ งมือขุดคน
บุกเบิกสิ่งรกรุงรังภายในใจ
ใหไดบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจนั่นเอง
สวนผลก็คือความสงบสุขทางใจไปโดยลําดับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการชําระ นับแต สมาธิ
,ปญญาขึ้นไปถึงวิมุตติหลุดพนเรียกวาผล
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พระเราจึงไมมีงานใดยิ่งไปกวางานชําระกิเลสประเภทตาง ๆ ในอิริยาบถนั้น ๆ
ตลอดไป ถืองานฆากิเลสนี้เปนกิจจะลักษณะจริงๆ ประจําตน ผูจะแกกิเลสปราบปราม
กิเลสใหหมดไปจากใจอยาไปหาเวล่ําเวลา อยาคิดไปในแงเปนการสงเสริมกิเลส จงคิด
ในแงเพื่อฆากิเลสโดยถายเดียว และจงใชสติปญ
 ญาระมัดระวังความคิดปรุงของใจอยู
เสมอ วาความคิดประเภทนี้เปนไปเพื่อมรรคเพือ่ ผล หรือเปนไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึง
ระมัดระวัง
ความยากลําบากในการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น เปนเรื่องของโลกที่
เขาพูดกันติดปากติดใจมานาน เพราะเขาไมเคยรูเคยเห็นในรสชาติแหงธรรม เขาไม
เคยสัมผัสธรรมทางใจเชนการปฏิบัติธรรม และการรับรสแหงธรรมขั้นตางๆ แตงาน
ทางโลกที่เขาเคยทําและชอบอกชอบใจนั้น เขาไมคิดวาเปนความลําบากรําคาญ อายุจะ
สิ้นเปลืองไปมากนอยเพราะสิ่งที่ชอบใจ สมบัตจิ ะหมดสิ้นไปมากหรือจนหมดตัวและ
ควาน้ําเหลวหาสาระเปนหลักยึดไมได เขาก็ไมเห็นโทษ ไมเห็นเปนความลําบากรําคาญ
และทรมานใจ เพราะความชอบใจ เพราะความพอใจ และคลอยตามสิ่งที่ชอบใจนัน้ ๆ
ไมมีวันเห็นโทษและอิ่มพอบางเลย
แตพอยอนเขามาสูอรรถสูธรรม คือคุณงามความดีทจี่ ะทําตนใหมีความสุขความ
เจริญ กิเลสจะเขามากระซิบกระซาบหรือบอกสอนทันที วาเปนความยากความลําบาก
เกี่ยวกับดานสังขารรางกายวัยนั้นวัยนี้ สมบัติเงินทองเวล่ําเวลาไมมี ลุกลามไปถึงหนาที่
การงานที่จะตองจัดตองทํา มีมากตอมากจนทําไมหวาดไมไหว จะมามัวสนใจในอรรถ
ธรรมอยูอยางไรกัน เดี๋ยวอดตาย นี่เปนอุบายของกิเลสกั้นกางหรือปดทางไวไมใหทําดี
และผอนคลายทางดานจิตใจตามหลักธรรมชาติที่ธาตุขันธและจิตใจจําตองไดรับการ
ผอนคลาย ไมตึงเครียดจนเกินไป สวนมากจึงตองยอมจํานนโดยไมรูสึกตัววา อุบาย
เหลานี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเสี้ยมสอนมนุษยผูมีกิเลสอยูแลว ไมใหออก
หรือเล็ดลอดออกไปจากอํานาจของมันได เราผูปฏิบัติธรรมเปนผูตั้งหนาจะออกจาก
กรงขังของกิเลสอยูแลวจึงควรระวังใหมาก อยาไดถูกหลอกถูกกลอมจากกิเลสตัวแสน
มารยาอยางเต็มลวดลายของมันที่เคยเปนมาในหัวใจ
เมื่อเรามาบวชเปนพระแลว นิสัยของกิเลสนั้นก็ยังฝงอยูภายในใจไมยอมถอน
ตัวออกไปบางเลย ดังนั้นพอคิดถึงเรื่องประกอบความพากเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน
ขึ้นภายในใจเทานั้น ในขณะเดียวกันกิเลสก็ใหคิดถึงเรื่องความลําบากลําบน อายุสังขาร
หนาที่การงาน อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร ความเสียดายโลกสงสารอันเต็มไปดวย
ปาชานี้ ขึ้นมากีดขวางในทันทีทันใด ไมยอมใหธรรมกาวไปถึงไหนไดเลย สุดทายก็ตาย
กองกันอยูในสิ่งที่วาดีที่วาชอบนี้แล แตเมื่อเจอเขาแลวก็กลับไมเปนสิ่งพึงปรารถนา
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ทําไมวาเปนของดีจงึ ไมปรารถนา….พิจารณาดูซิ ก็เพราะที่ทําใหชอบใจอยากทํานั้น
มันเปนเหยือ่ ลอของกิเลสตางหาก ผลที่ตกออกมาจึงกลายเปนปลาติดเบ็ด เพราะเหยื่อ
ลอไปตามกฎของกิเลสจอมลอลวงสัตวโลก ใหลมจมไมมีวนั เห็นโทษไดเลย ถาไมใช
ธรรมนําสองแสงสวางใหรูใหเห็นกลของมัน
ดวยเหตุนี้ ผูจะผานพนหลุมนรกที่มันแผดเผาอยูภายในจิตใจสดๆ รอนๆ นี้
ออกไปได จึงมีนอ ยนักนอยหนา เพราะสูอุบายของกิเลสเสี้ยมสอนและฉุดลากไปไมได
ก็ตองยอมจํานนตอมันไปเรื่อยๆ นีเ่ รากาวเขามาสูวงศาสนธรรมดวยความเปนนักบวช
เรียกวาเตรียมพรอมแลวทุกอยาง ไมมีอะไรขาดตกบกพรองบรรดาเครื่องสนับสนุน
เชน ปจจัยสี่ จีวรก็เต็มไปหมดไมบกพรองขาดเขิน เครือ่ งนุงหมใชสอย บิณฑบาต
อาหารการบริโภค อยางนอยก็ยังพอชีวิตอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งๆ เพื่อบําเพ็ญสมณ
ธรรมไดสะดวกสบาย ยิ่งกวานั้นก็เหลือเฟอ ที่อยูที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกวาฆราวาส
เขาเสียอีก
ถาพูดถึงยาแกโรคแกความเจ็บไขไดปวยก็เต็มไปอยูแลวภายในวัด เพราะเขาให
ทานมาอยูเสมอ เจ็บไขไดปวยไปหาหมอ เขาก็รักษาใหฟรีๆ และพยาบาลรักษาเต็ม
ความสามารถ เฉพาะวัดปาบานตาดไปรักษาโรงพยาบาลหรือคลินิกใดในอุดรฯ นี้ ก็ไม
มีใครเอาเงินคาหยูกคายาเลย หมอรักษาใหอยางฟรี ๆ ดวยน้ําใจที่ศรัทธาของหมอซึ่ง
เปนชาวพุทธ ที่มีความเลื่อมใสตอพระและตอพระศาสนาอยูแลว นั่น มีความลําบากที่
ตรงไหนถาพูดถึงเครื่องสนับสนุนในการบําเพ็ญสมณธรรม
ที่ขาดตกบกพรองก็คือกําลังภายในกายในใจของเราเอง คือ ศรัทธาธรรม วิริย
ธรรม สติธรรม ขันติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม อันจะทําใหสูญเสียความหวังไป
โดยไมอาจสงสัย เรื่องทั้งมวลจึงขึ้นอยูกับเราผูเปนนักบวชและนักปฏิบัติ จะพิจารณา
วินิจฉัยตัวเองอยางรอบคอบและหนักแนนมั่นคง
ธรรมคือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนตน อันเปนเครื่องสนับสนุนความ
เพียรและเครื่องฟาดฟนกิเลสของตนทางภายในนี้ ทําไมเราจะผลิตขึ้นมาไมได ความ
อดทนพระพุทธเจาสอนไวเพื่อใครถาไมสอนไวเพือ่ พุทธบริษัท อันดับหนึ่งคือนักบวช
เพราะผูนี้จะเปนผูทรงธรรมไวกอนใครอื่น วิริยะความพากเพียรในทุกแงทุกมุมทัง้ กิจ
นอกการใน ความอดความทนความบึกบึนตอสูไปโดยลําดับในกิจการงานที่ชอบธรรม
เฉพาะอยางยิ่งการชําระสะสางกิเลสปราบกิเลส สูอยางไมถอย สติก็มีอยูกับตัว ระลึก
ไดเสมอเมื่อพอใจระลึก สติเปนสติอยูไดตลอดเวลา ปญญาเมื่อพยายามคิดคนก็คิดคน
ไดเสมอ ปญญาจะนอนตัวอยูไดอยางไรเมื่อนํามาใช ตองปรากฏขึ้นเปนปญญาไดเปน
ลําดับและกวางขวางละเอียดแหลมคม จนสามารถรูตลอดทั่วถึงไมอับจนถานํามาใช
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นอกจากจะเรียนวิชาหมูและนอนอยูเหมือนหมูเทานั้นก็สุดวิสัยไมมีใครชวยได ตายทิ้ง
เปลาๆ ตลอดกัปกัลปไมมีประมาณวาจะมีทางหลุดพนไปได
ธรรมเหลานี้จะมีใครจําเปนยิ่งกวาพระ พระเราเปนผูจ ําเปนอยางยิ่งในการทรง
ธรรมทั้งหลายเหลานี้ไวได เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินเพื่อความพน
ทุกข ไมมีใครจะยิ่งไปกวาพระ เพราะเปนผูมโี อกาสโดยสมบูรณอยูแลวในอิริยาบถทั้งสี่
และตลอดชีวติ ของพระดวย ไมมีงานทางโลกหรือใครมายุงกวนใหงานที่จําเปนของพระ
ตองเสียหรือดอยลง นอกจากความขี้เกียจออนแอโลเลไปตามกระแสโลกทําลายตัวเอง
ไมเหมือนโลกที่ตองมีหนาที่นั้นงานนี้ยุงไป ตัง้ แตตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไมมีเวลาวาง
เลย ตองขวนขวายทั้งกิจนอกการในแทบไมมีเวลาวางและพักผอนบางเลยในวันหนึ่งๆ
แตพระเรามีแตการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อชําระสะสางปราบปรามกิเลสใหสิ้น
ซากไปจากใจอยางเดียว ทําไมจะทําไมได เพศและเหตุผลก็บงบอกอยางชัดเจนอยูแลว
ฉะนั้นจงอยามองมรรคผลนิพพานขามความ
ในองคของพระวาตองเพียรละกิเลส
พากเพียรไป ความเพียรนั้นแลคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน หรือตนเหตุทจี่ ะให
บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน นับแตสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สามขึ้นไปจนถึงสมณะสุดทาย
ไดแกอรหัตผล จะนอกเหนือไปจากความพากเพียรไมมีเลย ฉะนั้นจงอยาคอยเชื่อกิเลส
นอยใหญวาจะพาเราไปสูมรรคผลนิพพานตามอุบายที่มันพร่ําสอนเลยจะตายเปลา ไมมี
สิ่งพึงหวังติดมือเลยจะวาไมบอก นี่คือธรรมคําบอกเตือนใหรูตัวอยางถึงใจ อยาพากัน
หลงลืมถาไมอยากนอนจมในวัฏฏะอีกตอไปแบบจมไมมีวันฟู
ธรรมพระพุทธเจาแสดงไวอยางเปดเผย เราปฏิบัติธรรมเพื่อความรูแจงเห็นจริง
ทําไมจะพูดถึงมรรคผลนิพพานอยางเปดเผยตามความจริงไมได
ถารูจริงมิไดพูด
อวดอางแบบปาวๆ เพราะธรรมทั้งมวลก็แสดงเพื่อมรรคผลนิพพานแกผูสนใจและ
ปฏิบัติตามอยูแลว และการปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอยูแลวอยาง
เต็มใจ ทําไมจะทําใหแจงซึง่ มรรคผลนิพพานไมได กาลสถานที่เวล่ําเวลาไมสําคัญ
เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชกิเลส กิเลสจริงๆ อยูที่ใจ จงดูที่ใจ แกที่ใจ อยาดูที่อื่นแกที่อื่น
จะผิดความมุงหมายของธรรมที่สอนย้ําลงที่ใจ แกกิเลสที่ใจ งานก็คืองานแกงานถอด
ถอนกิเลสที่ใจนี้เปนสําคัญกวางานอื่นใดสําหรับนักบวชและนักปฏิบัติเรา
ครั้งพุทธกาลงานไมไดกวางขวางมากมายอะไรเลย มีเฉพาะงานชําระกิเลสถอด
ถอนกิเลสมากกวางานอื่นๆ และงานนี้ทานถือเปนเนื้อเปนหนังจริงๆ ในครั้งพุทธกาล
จะเห็นไดจากแบบแผนตํารับตําราที่ทานเขียนไวเปนคติ เพือ่ ใหเราทั้งหลายไดยึดเปน
ทางดําเนินตามทานอยางรัดกุมและรวดเร็ว ไมวาพระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ไม
วาการบําเพ็ญ ไมเห็นมีงานใดๆ เขาไปเกี่ยวของแทรกแซงเลย เวลาทรงผนวชก็งายไม
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พะรุงพะรังแหหนาแหหลัง เวลาบําเพ็ญและที่บําเพ็ญก็เงียบสงัด ในเวลา ๖ ปนั้นมีแต
งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยถายเดียว จนกระทั่งไดตรัสรูเ ต็มภูมิศาสดาแลว จึงนํา
ธรรมที่ทรงรูแ จงเห็นจริงแลวนั้นมาสั่งสอนสัตวโลก
ปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแลวคือใคร ก็คือพวกพระอัญญาโกณฑัญญะใน
นามวาเบญจวัคคียทั้งหา ผูไดรับพระโอวาทและไดบรรลุมรรคผลนิพพานกอนผูอื่น
และทานเหลานั้นก็ไดบําเพ็ญเพื่อธรรมทั้งหลายอยูกอนแลว เปนแตยังไมทราบวิธีการ
ปฏิบัติวิธีดําเนินเทานั้น เมื่อไดสดับตรับฟงพระโอวาทของพระพุทธเจาทีท่ รงแสดงธัมม
จักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเทานั้น ก็บรรลุสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่
เปนลําดับในไมชา เพราะทานพรอมอยูแลว
สาวกทั้งหลายในครั้งนั้น เมื่อไดสดับพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เกิด
ความเชื่อความเลื่อมใสแลว ตางก็ปลีกตัวออกบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตางๆ การบําเพ็ญ
แตละประโยคก็คือการทํางานนั่นแล ดวยการเดินจงกรมบาง นั่งสมาธิภาวนาบางใน
อิริยาบถตางๆ ไมลดละความเพียร มีสติเปนพืน้ ฐาน มีปญญาเปนเครื่องวิจารณเพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในธรรมที่มีอยูภายในใจ การบําเพ็ญจะบําเพ็ญอยูที่ไหนทานก็ตอสู
กับกิเลสอยูอยางนั้น
สถานที่อยูในครั้งพุทธกาลที่เปนตัวอยางมาจนกระทั่งปจจุบันนี้คือที่เชนไร คือ
รุกขมูล ตามรมไมชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ตามปาอันรกชัฏ อันเปนสถานที่สงัด
ปราศจากความพลุกพลานวุนวายตางๆ เพื่อบําเพ็ญสมณธรรมอันเปนงานรื้อถอนกิเลส
ออกจากใจดวยความสะดวกคลองตัวในการบําเพ็ญ
แตละองคทานตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมลวนๆ ไมมีคําวาโลกามิสเรื่องไดเรื่องเสียกับสิ่งภายนอกเขา
เคลือบแฝงเลยภายในใจ และความเพียรมีแตเรื่องอรรถเรือ่ งธรรมหลอเลี้ยงจิตใจอยู
โดยสม่ําเสมอ ราวกับน้ํามันเครื่องหลอลื่นอยูภายใน จิตใจเบิกบานยิ้มแยมแจมใสไม
ขุนมัวรอนรนดวย ราคคฺคินา โทสคฺนา โมหคฺคินา เหมือนใจพวกเราที่เปนไฟทั้งดวง
สุมอยูตลอดเวลา
องคใดทูลลาพระพุทธเจาออกไป มีแตเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมอันเปนสมบัตินา
อัศจรรยทั้งสิน้ มีความหมายมั่นปนมือที่จะหลุดพนจากแหลงแหงวัฏจักร อันเปน
เครื่องพัดผันสัตวโลกใหเหลวแหลกแตกกระจายไปดวยความทุกขความทรมาน ทาน
ขะมักเขมนทางความเพียรอยูตามสถานที่ดังกลาวมาโดยลําดับ เพราะฉะนั้น สถานที่
เหลานั้นจึงเปนที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา
สําหรับผูจะรือ้ ถอนตนออกจากทุกขตาม
แนวทางแหงศาสดา และสาวกทานดําเนินมาและสั่งสอนไวแลว
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องคไหนก็เปนอยางนั้น องคนั้นบําเพ็ญสมณธรรมอยูที่นั้น ไดบรรลุมรรคผล
นิพพานอยูที่นั่น มีถ้ําบาง รมไมบาง ชายเขาบาง เงื้อมผาบาง ปาอันรกชัฏบาง ซึ่งลวน
แตเปนสถานที่วิเวกวังเวงเหมาะสมแกการบําเพ็ญธรรมเขาสูใจโดยถายเดียว ทานจึง
เจริญดวยมรรคดวยผลภายในใจ ไมอดอยากขาดแคลนแรนแคนกันดารธรรมในใจ
เหมือนพวกเรา ซึง่ มักมีแตชื่อวาผูปฏิบัติธรรม แตความจริงพากันวิ่งตามกิเลสใน
ลักษณะแหงความเพียรโดยไมรูสึกตัววาไดวิ่งตามกิเลส
ทานไมสนใจไยดีกับสิ่งใดเพราะทานเคยผานมาแลว เห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็ม
หูเต็มตาและเต็มใจ เพราะไดเห็นดวยตา ไดยินดวยหู ไดสัมผัสสัมพันธดวยใจอยู
ตลอดเวลา
เมื่อกาวเขามาสูวงพระศาสนาทานจึงพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติเต็มสติ
กําลังความสามารถ ในสถานที่ตางๆ ไมวาองคใดเมื่อออกสูความเพียรแลวทานดําเนิน
ตนอยางนั้น ไมเปนกังวลกับทางบานเรือน หนาที่การงาน ทรัพยสมบัติเงินทอง
ครอบครัวลูกหลาน ญาติมิตร ทานไมยุงไมเกี่ยว มีแตมุงหนาประพฤติปฏิบัติตนเพือ่
ความหลุดพนโดยถายเดียว
สุดทายก็พนความพากเพียรความพยายามของทานไป
ไมได ผลที่พึงใจก็คือองคนั้นบรรลุธรรมขั้นนี้อยูในเขาลูกนั้น องคนั้นบรรลุธรรมขั้น
นั้นอยูในปานั้น องคนั้นบรรลุธรรมขั้นวิมุตติหลุดพนอยูในถ้ํานั้นเงื้อมผานั้น นั่น
แหละสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ คือบรรลุเปนลําดับลําดาดวยความเพียรตามแนว
ของศาสดาที่ทรงสอนไว และทรงดําเนินใหดูเปนตัวอยางอยางเต็มภูมิศาสดามาแลว
แนวของศาสดาและสาวกที่ดําเนินมานั้น ไมไดจืดจางเหินหางไปไหนในบรรดา
ธรรมที่เราไดยินไดฟงอยูเวลานี้ และไมไดเหินหางไปจากตัวเรา ที่ทานแสดงไวทั้งหมด
เปนเรื่องของทาน เรื่องของทานกับเรื่องของเราเปนเหมือนกัน ธรรมจึงเปนธรรม
เหมือนกัน เปนเครื่องมือแกกิเลสไดอยางมั่นเหมาะเหมือนกัน จึงเรียกวา มัชฌิมาคือ
เสมอตนเสมอปลายและเหมาะสมอยูตลอดเวลา ขอใหดําเนินดวยความเหมาะสมเถิด
คําวาสมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สนี่ ั้นจะไมมีผใู ดไดชม ไมมีผูใดเปนเจาของ นอกจาก
ผูปฏิบัติดวยความชอบธรรมนั้น จะเปนเจาของแหงธรรมเหลานั้นแตละรายๆ ไป
ธรรมทั้งสีป่ ระเภท คือ สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่นี้ จะเกิดขึ้นดวยวิธีใด ถา
ไมใชวิธีการแหงจิตตภาวนาที่เปนไปดวยความอุตสาหพยายาม ความพากเพียรทีเ่ ต็ม
ไปดวยสติปญ
 ญาของนักปฏิบัติ ไมมีอันใดนอกเหนือไปจากธรรมที่กลาวนี้จะสามารถ
บุกเบิกเพื่อธรรมอันสูงสงได มีธรรมเหลานี้เปนเครื่องยืนยัน ทาทายในการถอดถอน
กิเลสทุกประเภทใหสิ้นซากไป เพราะฉะนั้นจงมั่นใจในธรรมทีก่ ลาวเหลานี้และนําเขามา
ประชิดติดกับใจของเราอยาใหเหินหาง ไปที่ไหนก็ตามอยูที่ใดก็ตามอิริยาบถตางๆ ให
มีสติเปนเครือ่ งรักษาจิต ปญญาเปนผูไตรตรองอยูเสมอ ชื่อวาผูนั้นมีความเพียรอยู
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ทุกๆ อาการที่มีสติปญญาเครื่องรักษาใจทุกระยะ นี่คือความเพียรแทของผูจะเอาตัว
รอดเปนยอดคน คือยอดเรานั่นแลดีกวาเปนยอดใคร
ความเห็นวาลําบากลําบนเปนทุกขทรมานในการประกอบความเพียร เห็นวา
อํานาจวาสนานอย เหลานี้ไมใชแนวทางของธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว แตเปน
อุบายอันแยบคายของกิเลสซึ่งเปนขาศึกตอธรรม มันรายมนตกลอมใจสัตวและฉุดลาก
ใหเหินหางจากธรรมโดยถายเดียวตางหาก มนตประเภทนี้ใหพึงระวังเสมอ มันจะ
กระซิบอยูเรือ่ ยๆ เพื่อเหนี่ยวรั้งใจสัตวโลกใหเหินหางจากอรรถจากธรรม จากมรรคผล
นิพพาน เฉพาะอยางยิ่งจากสมณะทั้งสี่ที่เราตองการนั้นแล
ดังมงคลสูตรทานแสดงไว สมณะทั้งสี่นั้นจะมาจากที่ไหน ถาไมเกิดขึ้นทีห่ ัวใจ
ของผูปฏิบัติธรรม ใหเราเห็นสมณะทั้งสี่นั้นเสียเอง ดีกวาไปเห็นสมณะที่ทานสงบกาย
วาจาใจอยูภายนอกนั้น การเห็นสมณะภายนอกนั้นเปนพื้นฐานหรือเปนสื่อเปนทางที่
จะใหเกิดสมณะภายใน ความเห็นอันจริงจังแทก็คือการเห็นสมณะภายในใจของเราโดย
ลําดับ จนถึงขั้นสมณะทีส่ ี่โดยสมบูรณ นั้นแหละจะเปนที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยางทุก
แงทุกมุม บรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จะไมมีปญ
 หาใดๆ ทั้งสิ้น
ตกคางภายในใจอีกตอไป ทีเ่ ปนปญหาก็เพราะความรูความเห็นของเราตางหากที่ไม
ชอบ มันจึงสรางปญหาตางๆ ขึ้นมา และการประพฤติ การกระทํา การแสดงออกทาง
กายวาจาใจของเราตางหากที่ไมชอบ เมื่อไมชอบก็ยอมเปนขาศึกแกตนและแกธรรม
จึงตอง
ธรรมจึงเกิดขึ้นไมไดเพราะเปนการทําลายตนและทําลายธรรมอยูในตัว
ระมัดระวังอยูเสมอ เผลอเมื่อไรเปนเสียทาใหกิเลสโดยไมตองสงสัย
เราอยากเห็นเพื่อนฝูงทีม่ ารับการอบรมกับเรา
วาไดอะไรเปนหลักใจบาง
ทางดานสมณธรรมที่สั่งสอนเรื่อยมา เพราะที่รบั ภาระการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนมานี้ก็
เปนเวลา ๓๐ กวาปแลว เราพยายามเต็มสติกําลังความสามารถ ไมใหมีจิตใจเหินหาง
จากบรรดาลูกศิษยลูกหาที่มารับการอบรมสั่งสอนนี้เลย ภาระเหลานี้ทานทั้งหลายยอม
ทราบไดเองในกิริยาการแสดงออกของผม มีการสอดสองมองดูกิริยาความเคลื่อนไหว
ผิดถูกประการตางๆ ของหมูเพื่อนอยูเสมอในฐานะที่เปนอาจารย ตลอดถึงการให
โอวาทแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุม ตั้งแตตนจนสุดความสามารถที่จะสัง่ สอนได ก็ได
ทุมเทลงเต็มสติกําลังความสามารถตลอดมา ไมเคยมีการปดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลาย
เลย จึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมวาไดผลอยางไรบาง
อยางนอยก็ไดความสงบเย็นใจ คือจิตใจมีความสงบ ก็นับวาเปนผลของการมา
ศึกษาอบรมของแตละราย
ไมเสียเวลาไปเปลาทั้งฝายลูกศิษยและอาจารยผูใหการ
อบรม และมีปญญาพินจิ พิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายใน ตามแต
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จริตนิสัยของใครจะหนักไปในทางใด ถนัดในแงใดแหงการพิจารณา จนมีความรูแจง
แทงทะลุเปนลําดับลําดาเพราะอํานาจของปญญา เราอยากทราบผลดังกลาวมานี้โดย
ลําดับ และอยากจะทราบความหลุดพนของหมูเพื่อนอยางเต็มหัวใจดวย เพราะธรรมที่
แสดงมานี้แมเราผูแสดงจะไมหลุดพนก็ตาม แตก็ไดขวนขวายอุบายวิธีการแหงความ
หลุดพนมาแสดงใหทานทั้งหลายฟง อยางถึงใจทั้งสองฝาย ไมเคยปดบังไวเลย หากได
ปฏิบัติตามทีไ่ ดอธิบายมานั้น ก็แนใจรอยเปอรเซ็นตวาไมออกนอกลูนอกทาง นอกจาก
ใจจะเขาสูจดุ ที่หมายอันเปนที่พงึ ใจอยางยิ่งโดยถายเดียวเทานั้น
แตเรื่องมารนั่นซิมันสําคัญ มันอยูรอบดานรอบหัวใจ คอยแตจะฉุดจะลาก
ความคิดความเห็นใหออกนอกลูนอกทางอยูเสมอไมลดละ กําลังเดินจงกรมอยูมันก็ฉุด
ก็ลาก มีแตการกาวเดินอยูเหมือนพระตุกตา หาสติปญญาประคองจิตใจไมได นั่งสมาธิ
ก็เหมือนหัวตอ แตนี่เปนพระทั้งองคไมใชหัวตอเพราะมีความรูอยูภายในองคพระหัว
ตอนั้น เปนแตความรูนั้นมันเลื่อนลอยไปกับกิเลสที่ฉุดลากไป หรือเสือกคลานไปกับ
กิเลสที่ลากไป ยืนก็ยืนแบบเหมอมองแบบไมมีสติสตัง เมือ่ เปนเชนนี้ก็มีแตเรื่องของ
กิเลสควบคุมอยูเหมือนผูตองหา แลวจะเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนกัน เมื่อเหตุ
ก็เปนเรื่องของกิเลสสมุทัยเขาทํางานเสียสิ้น ทั้งๆ ที่ภูมิใจวาตนกําลังประกอบความ
พากเพียร ความจริงมีแตกิเลสสมุทัยทํางานอยูในวงความเพียรทาตางๆ เสียสิ้น สติ
ธรรม ปญญาธรรมไมมีชอ งมีโอกาสไดทํางานเลย
คําวาสมุทัยก็คือความลืมตัว
ความไมมีสติสตังประคับประคองจิตใจนั่นแล
ปลอยใหกิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงตางๆ อันเปนเรื่องของมันเสียสิ้นไมมี
ชิ้นดีเลย เมื่อเปนเชนนั้นคําวามรรคมีสติปญญาเปนสําคัญจะกาวเดินไดที่ไหน กาวไป
ไหนก็มีแตกิเลสตัวพลั้งเผลอปดกั้นทางไวเสียหมด การดําเนินอันเปนมรรคนั้นไดแก
สติ มีไดตั้งไดจึงชื่อวามีมรรคหรือเดินมรรค ปญญาออกพิจารณาในสภาวธรรมแง
ตางๆ กวางแคบ ลึกตื้นหยาบละเอียดตามขั้นของปญญา จึงชื่อวามรรคหรือดําเนิน
มรรค มรรคนี้แลเปนธรรมทีจ่ ะยังผลอันพึงใจใหเกิดขึ้น ไมใชกิเลสตัวพลั้งเผลอจะพา
ใหเกิด นอกจากคอยทําลายทาเดียว
ตองพยายามใหมากแตตองระวังมารใหดี กิเลสมารนั้นแหละเปนตัวสําคัญ มัน
บันดาลทุกสิ่งทุกอยางไดอยางแนบเนียน ไมใหเราเห็นเนื้อเห็นตัวมันไดถนัดชัดเจนเลย
การแสดงออกจึงมักมีแตเรื่องของมันทั้งนั้น จึงยากจะทราบไดในขั้นเริ่มแรก จําตองใช
ความพยายาม ใชความบึกบึน ใชความอดความทนเต็มที่ จึงจะปรากฏเปนความสงบ
สุขขึ้นมาใหไดชม จากนั้นก็พอมีทางกาวเดิน เพราะมีกําลังใจที่ไดรับจากผลคือความ
สงบ ไมรอนเปนฟนเปนไฟเหมือนแตกอนนัก
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การมีความสงบเปนพื้นฐานของใจก็เหมือนกับมีตนทุน
จากนั้นก็พยายาม
พิจารณาทางดานปญญาไปตามขั้นแหงความสงบของจิต โดยยึดรางกายเปนสนามรบ
เพราะอุปาทานความยึดมั่นในขันธที่ทานวานั้นมันยึดมั่นขันธใดบาง ยึดมั่นในรูปขันธ
เปนสําคัญในขั้นนี้ ขันธก็แปลวากอง กองก็กองทุกขนั่นแลจะเปนกองเงินกองทองมา
จากที่ไหน อะไรเปนความสุขอยูในขันธนี้มีไหม ตามความจริงแลวมันมีแตกองทุกขทั้ง
มวล รางกายนี้ก็กองทุกข เวทนาสวนมากในรางกายมีแตกองทุกข สุขในรางกายใหเรา
เห็นชัดๆ นั้นไมคอยมี สวนมากมีแตความทุกข สังขารก็ปรุงเพื่อใหเกิดความทุกข
สัญญาก็หมายเพื่อใหเกิดความทุกข เพราะเปนเรือ่ งของกิเลสพาใหสําคัญมั่นหมาย พา
ใหปรุงแตงตางๆ วิญญาณรับทราบอะไรก็เปนไปเพื่อกองทุกข เมื่อสิ่งทัง้ มวลในขันธหา
นี้มันเต็มไปดวยความทุกข เราทําไมจะพิจารณาทุกขซึ่งมีอยูในขันธนี้ดวยปญญาของเรา
ไมไดละ ถาตั้งใจพิจารณาจริงๆ ไมหลอกตัวเองอยูเปลาๆ
ขันธหยาบเปนของสําคัญคือรูปขันธนี้ จงพิจารณาแยกแยะออกใหเปนชิ้นเปน
อันเปนสัจเปนจริง ตามความจริงของมันที่มีอยูแลวโดยทางปญญา รางกายนี้แหละเปน
ตัวสําคัญ รูปูปาทานกฺขนฺโธ กองแหงความยึดมัน่ ก็คือรูปกายนั่นแลพาใหเปนกองทุกข
จงพิจารณาคลี่คลายตั้งแตเบื้องบนลงมาเบื้องลางตลอดดานขวางสถานกลาง พิจารณา
เขาไปขางในออกมาขางนอกแหงกาย ที่เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวย
ของ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีชนิ้ ใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลย ก็สติปญญาที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวอยางเต็มพระทัย เรานํามาพิจารณาความจริงที่มีอยูกับ
ตัวนี้ ทําไมจะไมรทู ําไมจะไมเห็น ถามีสติบังคับบัญชาจิตใหทําหนาที่จริงๆ ดวยความ
สืบตอกันไปเปนลําดับไมใหขาดวรรคขาดตอน
ตองเขาใจวันหนึ่งจนไดไมสงสัย
เพราะเคยพิจารณามาแลวนี่
ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เพราะตอสูกับกิเลสไมทุกขไดยังไง เขารบกันเขาก็ทุกข
นี่เรารบกับกิเลส นําธรรมเขารบกับกิเลสมันก็ตองเปนทุกข แตผลที่จะไดรับคือความ
สงบเย็นใจความสวางไสวและไดชัยชนะไปโดยลําดับ มันคุมคากับความทุกขที่ไดรับใน
เวลาที่ตอสูกันเปนไหนๆ ทุกขประเภทนี้เปนทุกขที่มีคามากยิ่งกวาทุกขที่เกิดจากกิเลส
เหยียบย่ําทําลายจิตใจใหหาความสุขไมได นอกจากนั้นก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของ
ตายแลว ไมมีสติปญญาตอสูตานทานกันบางเลย นี่สําคัญมาก จงพากันระวังใหจงหนัก
ทุกขประเภทนี้ยังเปนภัยไมมีทางสิน้ สุดอีกดวย ไมเหมือนทุกขที่เกิดจากการตอสูกับ
กิเลสซึ่งมีทางสิ้นสุดยุติกนั ลงได
ปราชญทานจึงจัดวาเปนทุกขที่มคี ุณคามหาศาล
บันดาลใหผูนั้นหลุดพนจากทุกขอันเปนมหาภัยของกิเลสได
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นี่ก็พยายามใหความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติแกหมูเพื่อนเสมอมา
ก็
เพราะไมเห็นสิ่งใดมีคุณคายิ่งกวาธรรม กวาพระแตละองคในวัดนี้ เราจึงตองสงวนมาก
เราเปนผูรักษาเอง เปนผูใหความสะดวกแกพระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยูนี้เสียเอง ไมใหมี
กิจการเรื่องราวอันใดที่จะเปนขาศึกตอการปฏิบัติธรรมเขามายุงเกี่ยว นอกจากมีความ
จําเปนในบางคราวเทานั้น ก็ไดกําหนดเอาไวในความจําเปนนั้น ใหมีขอบเขตจํากัดอยู
เพียงแคนั้น พอหมดธุระนั้นแลวก็ใหยุติ ไมใหยืดเยื้อเรื้อรังตอไป ไดพยายามอยางนี้
เสมอมา เพือ่ ใหพระทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกสบาย ใหไดเห็น
ความจริงในจิตสมเจตนาที่มุงมา
จิตนี้แหละตัวสําคัญในทามกลางแหงขันธ
เวลานี้มีแตกิเลสรุมลอมอยู
ตลอดเวลาจึงหาความสงบเย็นใจไมได หาความแปลกประหลาดอะไรไมได ทั้งทีจ่ ิตดวง
นี้พรอมจะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรยใหเห็นอยูทุกเวลานาที ถาไดรับการ
บํารุงรักษาสมน้ําสมเนื้อกัน ฉะนั้นจงพยายามอยาไดละ จะตองเห็นความอัศจรรยของ
จิตแสดงออกอยางเต็มภูมิวันหนึ่งแนนอนจากความเพียรของเรา ถาอยากรูธรรมเห็น
ธรรมแดนหลุดพนประจักษใจ จงเชือ่ ธรรม อยาเชื่อกิเลสที่เคยหลอกลวงลวงเอาของดี
จากเราไปกินมานานแสนนาน ซึ่งควรเข็ดหลาบอยางถึงใจไดแลว
สติเปนสําคัญอยาไดลืม นี่พูดอะไรก็ตามถาขาดการพูดเกี่ยวกับเรื่องสติแลว
รูสึกวาไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเพราะไดเคยดําเนินมาอยางนั้น จึงเห็นสติกับปญญาเปน
สําคัญมากในวงความเพียร เมื่อสติไดจดจอลงตรงไหนแมความสงบก็ทนอยูไมได ตอง
สงบจนไดไมนอกเหนือสตินี้เลย จิตจะผาดโผนโลดเตนขนาดไหนก็ตาม ถาลงไดตั้ง
ขอบังคับจิตไมใหคิดปรุงฟุงเฟอไปไหนดวยสติเปนเครื่องกํากับ แมเปนก็เปนตายก็
ตาย สละกันลงในเวลานั้นไมอาลัยเสียดาย แตสติไมใหขาดวรรคขาดตอน มันจะผาด
โผนขนาดไหนจิตนี่ ก็เขาสูความสงบจนได ไมไดดวยสมถภาวนาก็ไดดวยวิปสสนา
ภาวนา คือใชวิธีตีตอนจิตดวยปญญา เอาจนจิตหมอบเห็นประจักษในขณะนั้นก็ได การ
รบการตอสูตองใชหลายวิธีจึงจะทันกลทันเลหเหลี่ยมของกิเลสตัวเคยเรืองอํานาจดวย
ความฉลาดของตน
ฉะนั้นสติกับปญญาจึงเปนของสําคัญมาก ยิ่งเขาสูในที่จนตรอกจนมุมดวยแลว
นั้นแหละจะเห็นคุณคาของสติปญญาอยางประจักษไมสงสัย เพราะเราเคยเจอมาแลวไม
รูกี่ครั้งกี่หน หากเราเปนผูเสาะ เราเปนผูแสวง เราเปนผูประกอบความเพียรเอง เรา
เปนผูตอสูเอง แลวเราก็ไปเจอความจนตรอกจนมุมของเราเอง และมีวิธีตอสูกันไปใน
ตัวนั่นแล คําวาจนตรอกจนมุมก็คือระหวางกิเลสกับธรรมนั้นแหละปะทะกัน เมื่อปะทะ
กันแลวศาตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสใหราบ ไมใหกิเลสปราบเราอยางราบ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เราตองมีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ความอดความทนเปนเครื่องหนุนสติปญญา
เขาไป สติปญ
 ญาเปนผูเบิกหมุนติ้วๆ เขาไปไมมีคําวาลดละทอถอย เอาชีวิตเขาประกัน
กันทีเดียว ไมกลัวตาย กลัวแตจะไมรคู วามจริงอยางสมใจในขณะนั้น จิตพุง ลงชองเดียว
ไมมีการแบงรับแบงสูใหกิเลสไดใจในเวลานั้น
ที่เดนชัดในการปฏิบัติซึ่งไดดําเนินมาเต็มสติกาํ ลังความสามารถของเรา ก็คือ
ทุกขเวทนา เวลานั้นแหละเปนเวลาจนตรอกเพราะมันทุกขจริงๆ ทุกขจนรางกายทั้งราง
นี้เปนกองเพลิงไปหมด แตก็ทนสติปญญาทีข่ ุดคนโดยไมยอมใหออกจากจุดนี้เลยใน
เวลานั้นไปไมได สุดทายก็รู รูแจงจริงๆ ชัดจริงๆ ในเรื่องทุกขเวทนา ระหวางกายกับ
เวทนา ระหวางเวทนากับจิต รูกันไดอยางชัดเจนจนกระทั่ง กาย เวทนา จิต พรากออก
จากกัน ตางอันตางจริงอยางเห็นไดชัด หายสงสัยในสัจธรรมที่วาทุกขเปนของจริงเต็ม
สวนของตน เพราะอํานาจของสติปญญาที่ขุดคนลงในเวลาจนตรอกจนมุม ชนิดเปน
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติ ตนนั้นนะชวยตัวเอง เปนที่พึ่งของตน
ตนเปนผูชวยตัวเองในเวลาจนตรอกจนมุม จนผานพนไปไดเปนพักๆ ใจยอมรับธรรม
บทวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เต็มภูมิ หาที่คดั คานไมไดเลย
จิตในขณะนัน้ ทั้งรูเ ดน ทัง้ อัศจรรยบอกไมถูก เพราะไมมีอะไรเหมือน เนื่องจาก
จิตไมเคยเหมือนอะไรอยูแลวดวย ยิ่งมาเจอความจริงเต็มสวนเต็มภูมิของตนเขาดวย
แลว ก็ยิ่งเดนยิ่งอัศจรรยเกินคาด ทั้งที่ไมคาดไมหมายในขณะนั้น พอผานจากความจน
ตรอกไปได ความอัศจรรยก็ปรากฏขึ้นใหไดเห็นไดชมอยางสมใจทีท่ ุกขแสนทุกขแสน
ทรมาน เมื่อไดเห็นธรรมะอัศจรรยท่เี กิดขึ้นจากความจนตรอกจนมุมนั้นแลว วาระ
ตอไปจิตจะถอนไดอยางไร หลักฐานพยานก็รูเห็นกับตัวเองอยูแลวอยางชัดๆ จึงถอย
ไมได ยิง่ เขมแข็ง จิตใจยิ่งแข็งแกรงราวกับเพชรทีเดียว เมื่อสติปญญาหมุนติ้วลงไป
เทาไรก็รูอีกๆ รูไมสิ้นไมสุด ยิ่งรูยิ่งเพลิน ยิง่ แตกแขนงออกไปอยางกวางขวางไมมี
ประมาณ และชํานิชํานาญคลองตัวเขาไปเรื่อยๆ นี่แหละความจนตรอกจนมุมของผูเปน
นักตอสูดวยสติปญญาจริงๆ ไมทอถอย ตองเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได
เพราะความจริงดังกลาวนี้มีอยูกับทุกคน
ทานผูประกอบความพากเพียรทั้งหลาย เชน ครูบาอาจารยที่ปรากฏชื่อลือนามมี
คนเคารพนับถือมากๆ นั้น เราไดเคยสนทนาปราศรัยกับทานมาหลายๆ องคแลว ทา
ตอสูของทานมีลักษณะเหมือนๆ กันนี้เอง ถึงเวลาจนตรอกจนมุมก็ตองเจอ และตอง
ตอสูแบบเดียวกันตามแตยุทธวิธีของทานองคใดจะออกในแงใดมุมใด แตกอนที่ยัง
ไมไดสนทนากับทานก็เหมือนกับวา คนในโลกนี้มีแตเราทนทุกขทนลําบาก จนตรอกจน
มุมแตคนเดียว แตเวลาไดสนทนากับครูอาจารยแลวทานก็เปนผูหนึ่ง ไมใชมีแตเราคน
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เดียวที่เจออยางนั้น ทานก็เปนผูหนึ่งที่เจออยางนั้นเหมือนกัน เพราะทานเปนนักรบนี่
ตองเจอตองปะทะกับขาศึกจนได เมื่อปะทะกับขาศึกแลวสวนมากผลคือชัยชนะมักเปน
ของทาน เชนเดียวกับชัยชนะเปนของเราที่ไดเห็นประจักษใจมาโดยลําดับ
เมื่อเปนเชนนั้นคนเราตองมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจในตัวเองจึงเปนแมเหล็ก
อันสําคัญที่จะหนุนความเพียรใหหมุนติ้วๆ ไมหยุดหยอนออนกําลัง เมื่อเห็นผลที่
ปรากฏขึ้นในเวลานั้นแลวพลังของใจไมทราบมาจากไหน
มันหากเปนของมันเอง
สุดทายคําวาแพนี้มีไมไดนอกจากตายเสียเทานั้น กับรูหรือผานพนไปไดเสียเทานั้น ที่
จะถอยหลังนี้เปนไปไมไดแลว เปนไปไมไดจริงๆ เรียกวาหัวเห็ดเด็ดขาดจะถอยไมได
นอกจากตองพุงใหทะลุเลยเทานั้น
ความเปนเชนนั้นเราเคยคิดไวเมื่อไร ไมเคยคิดไวเลย แตถึงเวลามันเปนมันก็
เปนใหเห็นอยางชัดๆ แบบนักตอสู เห็นอยางชัดๆ แลวก็เพิ่มพลังของจิต เพิม่ ศรัทธา
ความเชื่อมั่น เปนอจลศรัทธา ในผลที่ตนไดรับมากขึ้นๆ ความอดความทนความ
พากเพียรไมตองบอกหากเปนมาเอง ความทนก็ทนจนตายสูจนตาย และจนรูจ นหลุด
พนไปเทานั้น สติปญญาซึ่งทําการบุกเบิกไมยอมถอยนั้น เมื่อไมมีอะไรเหลืออยูภายใน
ใจใหรบใหตอ สูแลว จะรบกับอะไรละที่น่ี สติปญญายอมยุติลงโดยอัตโนมัติของตัวเอง
ไมมีการบังคับดวยเหตุผลใดๆ
สรุปความลงแลวก็มีแตกิเลสเทานั้น ที่เปนสาเหตุใหเอาเปนเอาตายเขาสูจนลม
หายใจแทบจะไมเหลือ แทบจะทิ้งรางกายไวในสถานที่ทําความเพียร ทั้งนี้ก็มีแตเรื่อง
ของกิเลสเปนขาศึกตัวสําคัญเทานั้น รบก็รบกับกิเลสนี้ ชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ ไมเห็นรบ
กับอะไร ไมเห็นชนะกับอะไร จากนั้นแลวก็จะรบกับอะไรอีก ดังที่ทานพูดวา วุสิตํ พฺร
หฺมจริยํ งานนี้ไดเสร็จสิน้ ลงแลว ไมไดทําอีกแหละบรรดางานแกกิเลส เมื่อแกใหหมด
ปราบใหเรียบไมมีเชื้อแหงภพชาติเหลืออยูภายในใจแลวจะปราบอะไรอีก เหลือแต
ความบริสุทธิ์ลวนๆ ภายในใจเทานัน้ รูประจักษกับตัวเอง จะพูดไดหรือไมไดก็ตาม แต
ความรูประจักษใจนั้นไมปราศจาก เดนชัดอยูที่ใจ เมื่อแยกออกมาเปนสมมุติก็เปนอีก
แงหนึ่ง
พูดใหแจมแจงชัดเจนเห็นชัดเหมือนอยางที่ตัวเองเห็นตัวเองรูอยูภายในใจ
นั้นพูดไมได พูดไมถูกกับความจริงทีเ่ ปนอยู
ขาศึกอันใหญหลวงในแหลงแหงไตรภพ ระหวางกิเลสกับธรรมตอสูกันอยางถึง
เหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงเปนถึงตาย เปนการรบที่หนักหนวงมากในชีวิตของการตอสู
การเผาศพกิเลสก็เผาอยูทุกแหงทุกหน ทุกอิรยิ าบถ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ไมวา
จะอยูในทาใด มีแตทาเผากิเลสดวยตปธรรม ความพากเพียร มีสติปญญาอัตโนมัตเิ ปน
เครื่องมือ เปนตปธรรม
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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จึงขอสรุปความวา ทุกทานจงอยาทออยาถอย อยาเห็นสิ่งใดวาเปนสิ่งดีมคี ายิ่ง
กวาธรรม สําหรับนักบวชเราธรรมเปนธรรมเลิศธรรมประเสริฐ สําหรับเราเองเทิดทูน
จนสุดหัวใจ ไมมีอันใดมีความหมายยิ่งกวาธรรมเลย แมทสี่ ุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไวกับ
ธรรมทุกขณะ ไมเคยเห็นวาชีวิตจะมีคาเหนือธรรมเลย ทําไมจึงเปนอยางนั้นซึ่งแต
กอนไมเคยเปน ทั้งนี้ก็เพราะธรรมมีคุณคานาเทิดทูนเหนือกวาชีวิตนั่นเอง เห็นอยาง
ชัดๆ อยูภายในใจ เมื่อเปนเชนนี้ไมเทิดทูนธรรมจะเทิดทูนอะไร การเทิดทูนมูลสดมูล
แหงคือกิเลสราคะตัณหาก็เคยเทิดทูนมาแลว ผลตางกันอยางไร ใจก็เคยรับรสกิเลสกับ
ธรรมมาแลวจะสงสัยอะไรอีก
จึงขอใหพากันจริงจังตอสมณกิจสมณธรรมของตน ทําอะไรอยาเหลาะแหละ
ฝกหัดนิสัยของตนใหมีความจริงจัง มีเจตนาติดตามไปกับความรูสึก อยาสักแตวาทําจะ
เคยตอนิสัย แลวจะหาความจริงในตัวไมไดตลอดวันตาย การปฏิบัติธรรมไมใชของ
ธรรมดา ตองฝกตองฝนนิสัยของกิเลสและเอาใหจริงจัง มรรคผลนิพพานพระพุทธเจา
ไมไดกอบโกยไปดวย ทําไมพวกเราทีต่ ั้งใจบําเพ็ญอยูจึงจะไมมีหวัง พระโอวาททั้งหมด
ก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานอยูแลว สอนก็สอนมาหาพวกเราผูมีสวนจะ
ไดรับอยูแลวดวยการปฏิบัติของตน เอาใหจริงใหจัง ไมเชนนั้นจะตายเปลาๆ นะ
นักบวชตายเปลานี้มันเลวรายยิ่งกวาโลกเขาตายเปลาๆ จงจําขอนี้ไวใหดีอยาให
ตายเปลา ใหตายเต็มไปดวยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เปนศิษยตถาคต ใหเต็ม
ไปดวยมรรคผลนิพพาน อยูก็ใหไดครองมรรคผลนิพพานภายในใจ ตายก็ใหตายดวย
ความบริสุทธิ์ใจไมมเี ยื่อใยกับสิ่งใด ขึ้นชื่อวาโลกามิสในสมมุติ ไมวาหยาบกลางละเอียด
ไมเสียดายไมติดไมผูกพันกับอะไร เหลือแตวิมุตติลวนๆ ไปอยูไหนก็ไปเถอะอยูเถอะ
ไมตองไปกําหนดสถานที่นนั่ ที่นี่ เปนที่เกิดที่ตาย ที่เสวยสุขเสวยทุกขใหเสียเวลา อัน
เปนเรื่องของโมฆภิกษุผสู ิ้นทาหาทางหลุดพนจากกิเลสไมได ขอใหใจสมบูรณภายใน
ตัวเองไมมีความบกพรองแลว อยูไหนใจอยูไดตายไดไมขดั ของ ไมขอรองผอนผัน ไม
อยากไมหิวโหยตองการอะไรทั้งสิ้น เชน เวลายังครองขันธอยูอยางนี้จะนั่งอยูก็ตาม
นอนอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไปทีไ่ หนมาที่ใดก็ตาม ดวยทั้งจิตที่บริสทุ ธิ์
อิ่มตัวแลว ไมมีความหมายกับอะไรยิ่งกวาความประจักษใจวาเปนความพอแลว เรื่อง
สมมุติทั้งมวลจึงสิ้นสุดลงที่วิมุตติจติ แหงเดียว
สถานที่นั่นที่นี่เปนสมมุตทิ ั้งมวล ธรรมนี้ไมใชสมมุติคือวิมุตติตางหาก จะไป
พาดพิงเกี่ยวกับสถานที่นั่นที่นี่อยางไร จงเอาใหเห็นกับตัวเองซิจึงจะหมดปญหา ถาไม
เห็นกับตัวเองรูกับตัวเองมันก็เปนปญหาวันยังค่ําอยูนั่นแล
แบกคัมภีรจนทวมหัวก็
แบกไปเถอะ ก็หนักคัมภีรเปลาๆ นั่นแหละ ไมไดมีความผาสุกสบายภายในใจเลย
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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การถอดถอนสิ่งที่หนักหนวงถวงใจคือกิเลสออกหมดแลว ไมมีอะไรจะเบายิ่งกวาใจที่
หลุดพนจากสิ่งกดถวงทั้งหลายแลวนี่เลย ฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจรบกับมหาภัยคือ
กิเลส ซึ่งตัง้ กองรอยกองพันกองพลอยูภายในใจใหสิ้นซากไป จะไดครองมหาสมบัติ
กองมหาศาลภายในใจ กินไมหมดไมสิ้นตลอดอนันตกาล
จึงขอยุติเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ผูปฏิบัติอยาทําเลนๆ
การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล ทานปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมเพื่อความหลุดพนจริงๆ ไมไดปฏิบัติแบบสะเทินน้ําสะเทินบก ตะเกียกตะกาย
แบบเสือกคลานไปตามโลกตามสงสารเหมือนอยางพวกเราเปนอยูทุกวันนี้ จนศาสนาก็
ถูกฉุดถูกลากใหกลายเปนโลกไปดวย จะไมมีศาสนาอยางแทจริงปรากฏภายในหัวใจ
ของชาวพุทธและผูปฏิบัติเราแลวนะเวลานี้
มีแตชื่อธรรมชือ่ มรรคผลนิพพานใน
ตํารับตําราและในความจดจําแบบนกขุนทอง
โดยผูนบั ถือไมปฏิบัติตามจะเกิด
ประโยชนอะไร ทั้งนีเ้ พราะอํานาจของโลกซึ่งบีบบังคับอยูภายในจิตใจเหยียบย่ําทําลาย
และปกปดทางดําเนินเพือ่ อรรถเพื่อธรรมเสียหมด
แมแตนักบวช เฉพาะอยางยิ่งนักปฏิบัติที่ตั้งใจเขามาชําระสะสางกิเลส ยัง
กลายเปนใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายไดตอหนาตอตาโดยเจาตัวไมรูสึกตัว แมรูสึกตัวก็
กลายเปนเรือ่ งมีเจตนาไปในทางเหยียบย่ําทําลายตนและพระศาสนาไปในตัวมีจํานวน
ไมนอย เพราะฉะนั้น ทุกทานที่ตั้งใจมาศึกษาอบรม จงอยามาทําเลนๆ ลุมๆ ดอนๆ
กีดๆ ขวางๆ อันเปนแบบทําลายตนและพระศาสนาดังที่วานั้นเลย อกจะแตก ดูไมได
จงคํานึงถึงพระพุทธเจา พระสงฆสาวกทานอยูเสมอ อยาลืมเนื้อลืมตัวในความเปนอยู
และการปฏิบัติทุกแงทุกมุม จะไมพนความเปนพระขวางธรรมแหงศาสดาองคเอกไป
ไดเลย รีบพากันคิดใหถึงใจ อยาเมามัวมั่วสุมฟงเพลงกิเลสโลกามิสอยางเพลินใจไมมี
วันเวลาอิ่มพออยูเลย
เคยพูดเสมอวาไมมีสิ่งใดทีจ่ ะเหนียวแนนแกนทนทาน ยิ่งกวากิเลสที่ติดแนบอยู
ภายในใจของสัตวโลก เพราะเปนสิ่งที่ละเอียดแยบคาย เกินกวาสติปญญาธรรมดาจะ
ตามรูไดเห็นไดละไดอยางงายดาย
แตเปนสิ่งทีร่ ูยากเห็นยากแกยากมาตลอด
พระพุทธเจาทรงแกหรือทรงทําลายกิเลสถอดถอนกิเลส จนถึงขั้นสลบไสล ฟงดูซิเปน
ของแกไดงายๆ เมื่อไร จะมาทําแบบสุกเอาเผากิน เอาแตความสะดวกสบายประจําใจ
เขาวากันกับกิเลสอยูอยางนี้ละหรือ ก็เรื่องทํานองนั้นมันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ผู
ปฏิบัติจึงไมควรคิดวาความสุขสบายเหลานี้เปนสิ่งที่จะถอดถอนกิเลส
เพื่อไดรับ
ความสุขความสบายยิ่งๆ เหนือกิเลสขึ้นไป ซึ่งผิดทางทั้งนัน้ อยาพากันหาญคิดและ
นํามาใชใหหนักพระศาสนา ซึ่งเดินสวนทางกันกับอาการดังกลาวนี้
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ธรรมอยูฟากตาย ธรรมอยูที่การตอสู ธรรมอยูที่การฝน ฝนกับกิเลสตัวชอบ
ความสบาย แตขนทุกขมาทับหัวใจอยูเสมอ นี้คือเรื่องของกิเลสพึงทราบเสมอ การ
ปฏิบัติไปไมถึงไหนลมละลายๆ เพราะความออนแอตามกิเลส เลยกลายเปนเรื่องกิเลส
ฉุดลากไปทุกระยะ จนกลายเปนการเสาะแสวงหากิเลสไปในตัว แลวจะเจอธรรมที่
ไหน
หาสิ่งใดก็ตองเจอสิ่งนั้น นี่เราหากิเลส หลงตามกิเลส หลงตามสัญญาอารมณที่
เคยคิดเคยปรุงขึ้นมาจากขันธที่กิเลสผลักดันออกมา ใหคดิ ในเรื่องนั้นเรือ่ งนี้ แงนั้นแง
นี้ อดีตอนาคต มีแตเรื่องกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจ แลวก็เอาเรื่องนั้นแหละมาครุนคิดมา
ยึดมาถือ มาเสียบแทงจิตใจของตน เพราะนั่นเปนอาการสั่งสมกิเลสโดยถายเดียว ไมมี
ธรรมเครื่องชําระกิเลสแฝงอยูบางเลย การฝนสิ่งเหลานี้ตางหากเปนเรื่องของการแก
กิเลสและบาปธรรมทัง้ หลาย
ถาไมคํานึงถึงความวิเศษของธรรมะและความเลวรายของกิเลสแลว จะเอาตัว
ไปไมรอด เพราะกิเลสกับธรรมเคยเปนขาศึกกันมาแตกาลไหนๆ การตอสูกับกิเลสตอง
ไดรับความทุกขความลําบาก เพราะกําลังของกิเลสมีมาก เมื่อสติปญญาของเรายังมี
นอย กิเลสตองมีมาก คอยแตจะเหยียบย่ําทําลายสติปญญา ศรัทธา ความเพียรให
ลดลงและขาดไปโดยลําดับ
จนถึงกับลมละลายไปก็มีจํานวนมากในวงผูปฏิบัติจิตต
ภาวนา
มีแตชื่อวากรรมฐาน และอางตนเปนลูกศิษยสายทานอาจารยมั่นดวย นี้อันหนึ่ง
ที่จะทําลายพระกรรมฐานสายทานอาจารยมั่นและพระศาสนาซึ่งเปนสวนใหญใหขาดลง
ไป ลดคุณภาพลงไปทีละเล็กละนอยจนขาดสะบั้นไปเลย และสรางความเอือมระอาแก
ศรัทธาทั้งหลาย ตลอดวงคณะที่ปฏิบตั ิเปนธรรมใหกระทบกระเทือนไปดวย
ความจริงสายทานอาจารยมั่นทานปฏิบัติอยางไร ทานอาจารยมั่นทานเคยสั่ง
สอนอยางไรบาง และปฏิปทาของทานอาจารยมั่นเราก็เคยเขียนไวในประวัติของทาน
ซึ่งเปนที่แนนอนและแนใจวาไมผิดพลาด ทานดําเนินอยางไร สวนพวกเราดําเนินกัน
อยางไร ความสมบุกสมบันความลําบากลําบน รวมอยูกับทานอาจารยมนั่ ทานอาจารย
เสาร ในสมัยปจจุบันใครจะลําบากลําบนยิ่งกวาทานทั้งสององคนี้ไมมี เราพูดไดอยาง
เต็มปาก กวาจะไดอรรถไดธรรมมาอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา ไดประพฤติ
ปฏิบัติจนเกิดความรู ถายทอดจากทานมาเรื่อยๆ กลายมาเปนครูเปนอาจารยที่เคารพ
นับถือของประชาชนพระเณรนั้น ทานรอดตายมาแลว ทั้งทานอาจารยเสารทานอาจารย
มั่นและคณะลูกศิษยทาน ตลอดที่รองๆ กันลงมาในบรรดาลูกศิษยของทานอาจารยมั่น
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ซึ่งเปนผูใหญมีจํานวนมาก ก็เพราะทานตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริง
ที่ทานอาจารยมั่นทานสอนดวยความจริงใจจริงๆ
การปฏิบัติดวยความเปนธรรมจะคอยรอยหรอไปโดยลําดับ จะไมมีสิ่งใดเหลือ
ติดตัวแลวนะ นอกจากชื่อกรรมฐานเทานั้น เราวิตกมากเกี่ยวกับเรื่องพระกรรมฐาน
สายทานอาจารยมั่น ลูกศิษยพระกรรมฐานสายทานอาจารยมั่น จะเอาชื่อทานไปจาย
กินขายกินมีจํานวนมาก นี่เปนการแสวงหาธรรมไหม ไมใชเปนการแสวงหาธรรม แต
เปนการแสวงหาโลกามิส ก็จะเจอแตเรื่องของโลกามิส คือ วัตถุ ทรัพยสินเงินทอง
ความยกยองนับถือ ซึ่งเปนเรื่องโลกๆ นั่นแล หาธรรมความแปลกประหลาดอัศจรรย
เปนหลักจิตใจ เปนที่อบอุนใจไมไดเลย มีแตสิ่งภายนอกอันเปนรัศมีของโลก อาการ
ของโลกเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกับโลกทั่วๆ ไปที่เขาไมไดสนใจศาสนาและปฏิบัติธรรม
นั่นแล
สวนโลกที่มีธรรมในใจ เขายังมีขอบเขตเหตุผลเครื่องรักษาตัว ไมปลอยปละ
ละเลยดังพระกรรมฐานตับแตกแหวกแนวจําพวกใชไมได หลักเกณฑของนักประพฤติ
ปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งหลักใจของนักปฏิบัติเรานี้ ไมควรสนใจสิ่งใดยิ่งกวาอรรถ
ธรรม ตามความมุงหมายที่ตั้งไวเดิมกอนออกบวชและออกปฏิบัติ
ธรรมเปนของประเสริฐ ทําใหประเสริฐขึ้นที่ใจ ใจพรอมแลวที่จะรับอรรถรับ
ธรรม สัมผัสสัมพันธกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิจนถึงวิมุตติหลุดพน ไมมีภาชนะใดไมมีสิ่ง
ใดเหมาะสมในธรรมทั้งหลาย ยิ่งกวาจิตใจของผูป ฏิบัติใหตรงตามหลักธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวนั้น ผูปฏิบัติจึงควรคํานึงเสมอในการประพฤติปฏิบัติ
จงบีบบังคับใจของตนไวเสมอ อยาสนใจสิ่งใดใหมากยิ่งกวาธรรม อดอยากขาด
แคลนตางๆ ใหถือวาเปนเรื่องธรรมดาของผูแสวงธรรมที่ตอ งเผชิญ ดังศาสดาเปน
ตัวอยางอันดีเลิศมาแลว อยานําโลกามิสเขามาเปนขอคิดขอของใจ อันเปนเรื่องของ
กิเลสที่จะมาขัดขวางถวงธรรมใหลมจมลงไปโดยลําดับ หาทางกาวหนาไมได ผูป ฏิบัติ
ทั้งหลายที่ผานมา
ทานเปนผูยอมรับความลําบากลําบนทุกอยางแมขั้นสาหัสมาโดย
ลําดับ นับแตพระพุทธเจาตลอดสาวกทั้งหลายมาถึงครูบาอาจารย มีแตทานที่ไดรบั
ความลําบากลําบนมาแลวทั้งนั้น
แมผูที่ไดบรรลุธรรมงายรวดเร็วดังประเภทขิปปา
ภิญญาก็มีจํานวนนอย หนึ่งในรอยก็ยังหาไมได นีเ่ ราจะมาลางมือเปบเฉยๆ ใชไดยังไง
ถาไมใชผูอยูในขายแหง สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา นะ สวนมากพวกเรามักอยูในขาย
“ลางมือคอยเปบอยูบนหมอน”ผลจึงมักไดยินกันวา “พระกรรมฐานหมอนแตก” นั่น
แล มากกวากิเลสแตก
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การปฏิบัติตองฝนกิเลสสูกิเลส ความฝนความทุกขความลําบาก เพราะความ
พากเพียรในการฝนกิเลสนั้น เปนการทําลายกิเลส เปนการถอดถอนกิเลส เพือ่
ความสุขความสมหวังอันเปนผลทีจ่ ะใหเกิดธรรมขึน้ ภายในใจ สมกับวาใจเปนภาชนะ
อันเหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมอยูแลว ทานกลาวไวเสมอวา ธรรมมีอยูทั่วไป ธรรมมีอยู
ตลอดกาล ทําไมธรรมจึงไมปรากฏแกผูปฏิบัติ เปนเพราะเหตุไร เพราะเราไมแสวงหา
ธรรมไพลไปแสวงหาโลกหากิเลสก็มี แสวงหาธรรมแตไมถูกทางก็มี แสวงหาธรรมเพียง
สักแตวากิริยา แตความจริงใจไมมีในธรรมก็มี จึงไมเจอธรรม การแสวงหาตาม
ประเภทที่หนึ่งและที่สามนั้นเลวถึงใจและช้ําใจ ขออยาใหไดยินเลยตลอดวันตาย ธรรม
แมมีอยูตลอดกาล
แตที่ไมปรากฏก็เพราะใจซึ่งเปนสิ่งคูค วรแกธรรมนั้นไมยอมรับ
ธรรม เพราะถูกกิเลสประเภทเลวๆ กีดกันไว ธรรมจึงไมปรากฏภายในใจ
การเทศนสอนหมูสอนคณะมาก็เปนเวลานาน
นับแตออกสังคมมานี้เกือบ
สามสิบปแลว ที่สอนแบบทุมเทกําลังทุกแงทุกมุมใหหมูเพือ่ นฟง พอที่จะไดหลักได
เกณฑบางแตไมคอยปรากฏ แมแตมาอยูในสํานักนี้ก็ยังทําลุมๆ ดอนๆ ใหเห็นอยู
เพียงหยาบๆ พูดแลวยังไมเขาใจกัน เราจะหาความละเอียดลออถูกตองดีงามยิ่งกวานี้
ไดอยางไร เพียงแตสงิ่ หยาบๆ ยังหาความถูกตองไมได ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู
ตลอดเวลาในการแสดงออก แมไมมีเจตนาก็ไมใชส่งิ นาชมเชย นาสงเสริมวาใหทําลุมๆ
ดอนๆ อยางนี้ตอไปได ไมมีใครถือสาหรอกเพราะไมมีเจตนา นาใหอภัยดวยซ้ําไป แต
ครูอาจารยและเพื่อนฝูงที่ดูอยูนอกเวทีละซิ จะลูกตาแตก อกแตกเพราะทนดูไมได ที่
เห็นแตกิเลสตอยเอาๆ อยูทํานองนั้น
การปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางตองมีความจริงใจจงใจ มีสติคอยจดจออยูเสมอ การ
ประพฤติปฏิบัติสิ่งใดตองเต็มไปดวยเจตนา
มีความจริงจังตองานที่ชอบของตนอยู
เสมอนั้นแลจัดวาเปนผูมคี วามเพียร เพียรภายนอกเพียรภายในสะเทือนเขาถึงใจดวง
เดียวนี้ เผลอภายนอกก็แสดงวาเผลอภายใน ผิดพลาดภายนอกก็แสดงวาผิดพลาด
ภายใน ไปจากใจที่มีสติหรือไมมีสตินี้แลเปนสําคัญ ถามีสติแลวยอมไมผิดพลาดมาก
นัก หรือไมผิดพลาด นั่น ถาไมมีสติตองผิดไดตลอดไป ความผิดอยูเสมอนั้นเปน
คุณธรรมประจําใจเราแลวเหรอ นั่นเปนความผิดทั้งมวล ความผิดนํามาซึ่งอะไรถาไม
นํามาซึ่งโทษทุกขแกตัวเราเองนะ ฉะนั้นตองระวังอยูเสมอ การมาปฏิบัติเพื่อกําจัด
กิเลสดวยความเพียร คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา เปนตน นี่คอื การกาวขึ้นสู
เวทีตีตอยแลว จะมัวเพลินเผอเรออยูไมได จะถูกน็อกตกเวทีแบบไมเปนทา ขายหนา
ครูจะทนดูตอ ไปได
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การอยูดวยกันมากมันจะเริ่มโลเลไปละนะ ถามากเขา ๆ มักเปนดังที่วานี้เสมอ
ไมวาที่ใดมองเห็นแตพระเต็มวัดเต็มวา แตอรรถธรรมทีจ่ ะแฝงอยูภายในหัวใจของพระ
จะไมมี เมือ่ สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรมไมมีในใจแลว จะหวังเอา
มรรคผลนิพพานมาจากที่ไหน มีไมได ถามีวิริยธรรม ขันติธรรม สติธรรม ยอมจะ
สามารถมีสมาธิธรรมขึ้นมาได และคอยเลื่อนขึ้นขั้นปญญาธรรมโดยลําดับ เพราะการ
พินิจพิจารณาตามขั้นตามภูมิของจิตของธรรม
จนกลายเปนมรรคผลนิพพานขึ้นมา
ประจักษใจไมสงสัย
เราหาความเที่ยงถาวรที่ไหนในโลกธาตุนี้ เห็นไหมนั่น องคนั้นตายไปองคนี้ตาย
ไป คนนั้นตายไปคนนี้ตายไป เราจะอยูค้ําฟาไดเหรอ ทําไมจึงไมวิ่งเตนขวนขวายหาสาร
คุณเสียตั้งแตบัดนี้ เสียดายอะไรในแดนสมมุติแดนปาชาแหงการเกิดตายนี้ กิเลสพาคน
ใหวิเศษวิโสอยางไรบาง ขึ้นชื่อวากิเลสแลวไมวาตัวใด ตองเปนพิษเปนภัยเปนเสนียด
จัญไรตอจิตใจและมรรยาทแหงการแสดงออกอันดีงามทุกแงทุกมุมและกีดขวางธรรม
ทั้งนั้น ไมใชเปนของดีพอที่จะทะนุถนอม ลืมเนื้อลืมตัวไปตามมันตลอดไปดังที่เปนอยู
นี้
เราเคยลืมเนือ้ ลืมตัวเพราะเพลงกลอมของกิเลสมาเปนเวลานานเทาไรแลว
เวลานี้เปนโอกาสอันเหมาะสมทีจ่ ะปลุกจิตใจเราใหมีสติใหมีปญญา เพื่อรูเหตุรูผล รู
โทษรูคุณ ตลอดความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสทําพิษ จะไดแกไขถอดถอนตาม
หลักธรรมเครื่องแกกัน ใหเปนจิตที่มีความสงบผองใส เปนจิตทีม่ ีความสงางามขึ้นมา
โดยลําดับจนถึงวิมุตติหลุดพน แตแลวยังมามั่วสุมกับเพลงกิเลสอยูอยางไรกันอีก ยังไม
เบื่อหนายอิ่มพออยูหรือ
การหลุดพนนั้นหลุดพนที่ไหน ถาไมพนทีจ่ ิต ซึ่งเปนตัวถูกผูกมัดอยูดวยกิเลส
ทั้งหลายเวลานี้เทานั้น ไมมีที่ใดเปนที่หลุดพน อยาพากันงมเงาจะเสียการณ อยาคิด
คาดไปที่ไหนๆ ใหเสียเวลา วาหลุดพนที่โนนหลุดพนที่นี่ หลุดพนที่ใจนีแ่ ล ใจเวลานี้
เหมือนผูตองหาถูกกดขี่บังคับ ถูกมัดถูกตีอยูดวยกิเลสประเภทตางๆ ยังไมทราบและ
ไมสนใจจะทราบเพื่อปราบมันเลยหรือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ผูกมัดรัดรึงอยูภายในใจ ใจหา
ความอิสระไดที่ไหนแมแตขณะหนึ่ง ถาไมตั้งใจแกไขถอดถอนหรือปราบปรามออกให
ไดแลว
จิตจะหาความสงบรมเย็นและหาอิสระไมไดเลยตลอดไป อยาเขาใจวาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาชวยแกชวยถอดถอนกิเลสตัวศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์มหาศาลที่ครอบหัวใจ
อยูเวลานี้ได ถาไมเอาความศักดิ์สิทธิ์จากวิริยธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม
เหลานี้เขาแกมัน ถาเชื่อธรรมก็ตองเชื่อวากิเลสเปนตัวกอเหตุใหเกิดทุกขแกเราเรื่อยมา
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และแกกันอยางไมชักชานอนใจ ดวย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนผูชวยตัวเอง เปน
หลักใจในเวลาเขาตาจนกับกิเลส
การทําความสงบใจก็ดี การพิจารณาก็ดี ถามีสติกํากับอยูกับใจ ใจจะสงบไมได
มีเหรอ เปนไปไมได เราเชื่อแนรอยเปอรเซ็นต ถาลงสติไดกํากับใจแตใจยังจะฝน
ฟุงซานพาลหาเรื่องสงไปไหนไดอยูแลว ใจนั้นก็ใชใจมนุษยที่รูบุญรูบาป ตองเปนใจ
สัตวนรกนั้นแล
นอกจากกําหนดลงไปชัว่ ระยะแลวก็ปลอยใหจิตเถลไถลไป เพราะสติปราศจาก
ใจ ไมมีผคู วบคุมรักษา เดี๋ยวรูเดีย๋ วเผลอ แลวก็ตั้งใหม ไดสักครูหนึ่งก็หายไป ตั้ง
สักครูหนึ่งก็หายไป ดังนี้จิตเปนไปเพือ่ ความฟุงซานได
แตถาลงไดตั้งเจตนาฝงกึก๊ ลงไปดวยความเขมแข็งในจุดที่ทํางาน
ไดแกที่
กําหนดภาวนา จะกําหนดอานาปานสติก็ได หรือกําหนดธรรมบทใดก็ได มีความจริงจัง
อยูในธรรมบทนั้น มีสติจดจออยูในธรรมบทนั้น โดยไมคาดผลวาจะเกิดขึ้นอยางไรบาง
ไมคาดอดีตอนาคต กําหนดอยูเฉพาะงานที่ตนกําลังทํานั้นดวยปจจุบันธรรม โดยความ
มีสติกํากับรักษาอยู จิตถึงจะผาดโผนโลดเตนขนาดไหน ก็พนอํานาจของวิธีการเหลานี้
ไปไมได จะตองเขาสูความสงบ ใหไดชมความสงบเย็นใจ เรียกวาสมาธิธรรมแนนอน
นี่ดูหมูเพื่อนเราขวางตาอยูตลอด ดูวาไมมีความจริงจังอะไรเลย เจาของก็ยังไมรู
ตัวเองวาไมจริงจัง แตคนอื่นมองดูทําไมรู ในฐานะผมเปนอาจารยหมูเพือ่ นดูหมูเพื่อน
ดูจริงๆ เพราะเราเปนผูคอยแนะนําพร่ําสอน บกพรองตรงไหนๆ ก็มองเห็นชัดๆ
นอกจากขี้เกียจเตือนแลวเตือนเลาของเกาซ้ําๆ ซากๆ ก็ไมเตือน ทนหูหนวกตาบอดไป
บาง เมื่อความจริงจังไมมีจะหาธรรมความสงบเปนตนก็ไมไดตลอดไป
ผูปฏิบัติตองเปนผูจ ริงจัง เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอยาง มีสติคอยกํากับรักษา
อยูเสมอ ไมวาจะทํากิจนอกการใน มีสติสัมปชัญญะอยูในนั้น ยิ่งยอนจิตเขามาสูองค
ภาวนาดวยแลว ไมยอมใหมีงานใดอารมณใดเขามายุงเกี่ยวเลย มีแตงาน คือ จิตต
ภาวนาอันเดียว จิตยอมสงบได ไมพน อํานาจของสติปญญานี้ไปได เราเคยทํามาอยาง
นี้จึงกลาพูดกลาสอนไมกลัวผิด เพราะแนใจวาไมผิด
พูดถึงดานปญญาก็เหมือนกัน ถาลงปญญาไดแทงลงไปตรงไหน พิจารณาจุดใด
ยอมจะปรากฏความจริงขึ้นมาถามีสติ
แตปญญาที่ไมมีสมาธิเปนพื้นฐาน ยอม
กลายเปนสัญญาไปได เรๆ รอนๆ ออกนอกลูนอกทางไปเสีย มันไมเปนปญญาใหตาม
ความมุงหมาย ฉะนั้นสมาธิกับสติจึงเปนธรรมจําเปนเพื่อวิปสสนาปญญา
จิตที่ไมมีความสงบตัว ยอมเต็มไปดวยความหิวโหยกระวนกระวายในอารมณ
ตางๆ อันเปนสวนภายนอก ซึ่งเคยเปนมานานจนกลายเปนนิสัย ในขณะที่จะหักหาม
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๕๑

๑๕๒

จิตใจเขาสูอรรถสูธรรม
ก็กลายเปนเรื่องของโลกสงสารของกิเลสตัณหาไปเสียหมด
เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาก็มีแตกิริยาของโลกเขามาเหยียบย่ําทําลาย เพราะอํานาจ
ของกิเลสมันมีกําลังมาก มันฉุดมันลากไปเสีย ความเพียรก็ไมปรากฏ มีแตเดิน
หย็อกๆ
ความเพียรทีไ่ มมีสติไดประโยชนอะไร นั่งสมาธิก็เปนสมาธิหัวตอ รางกายก็
ตั้งอยูนั้นแหละแตจิตมันไมอยู ถูกกิเลสฉุดลากออกไปนอกโลกนอกสงสารที่ไหนกี่ทวีป
ก็ไมรู พอยอนจิตเขามาสูตัว ก็มาพาลหาเรื่องคิดเอาเวล่ําเวลาเปนมรรคเปนผล หรือมา
ตําหนิติเตียนธรรมวา ทําไมทําความเพียรถึงขนาดนี้จึงไมไดผล ก็ไมไดทําเพื่อเอาผล
แหงธรรมนี่ แตทําเพื่อเอาผลแหงกิเลสตางหาก แลวจะปรากฏธรรมขึ้นมาไดอยางไร
นี่ซิ จึงทําใหวิตกวิจารณกับหมูเพื่อน มาปฏิบัติไมไดรองไดรอย ไมเห็นความ
สงบรมเย็น ไมเห็นความสวางกระจางแจง ทั้งที่ครูบาอาจารยก็สอนเรื่องสมาธิสอน
อยางเต็มอรรถเต็มธรรม เต็มภูมิ สอนปญญาก็สอนเต็มภูมิ จนกระทั่งวิมุตติหลุดพน
พูดใหฟงทุกแงทุกมุม ไมไดดนไดเดามาพูด พูดดวยความจริงจังภายในใจจริงๆ เชนวา
ธรรมมีอยูดงั้ เดิมและทั่วไปดังนีเ้ ปนตน
อะไรจะเปนผูสัมผัสรับทราบธรรม ในแงหนักเบาของธรรม ขั้นตางๆ ของธรรม
จนกระทัง่ ถึงวิมุตติหลุดพนอันเปนธรรมประเสริฐ ถาไมใชใจเปนผูสัมผัสรับทราบ เปน
ผูยืนยัน เปนภาชนะอันเหมาะสม สิ่งอื่นๆ ไมมี ถาอยากจะทราบสมาธิธรรมดังทาน
สอนไว ก็ใหทําอยางที่วานี้ซิ ความสงบนั้นแหละจะเปนพยานของใจ เพราะจะเปนขึ้นที่
ใจ
ปญญาความเฉลียวฉลาดในการคลี่คลายดูเหตุดผู ล
สกลกายอันเต็มไปดวย
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือปฏิกูลโสโครก กองปาชาผีดิบผีสดเต็มอยูในนี้หมด มันก็
ทราบก็เห็นชัดเจนขึ้นที่ใจดวยปญญา ไมวาจะพิจารณาไปทางใดแงใด ถาความจริงจังมี
อยูกับใจอยางไรก็ปดไมอยู ตองรูสมาธิ ตองแจงทางปญญา ตองหลุดพนเปนวิมุตติ
ขึ้นที่ใจแนนอนไมสงสัย
กลางคืนทั้งคืนเปนยังไง ทําความเพียรนะ มันถึงไมไดเรือ่ งไดราว กลางวันก็
เหมือนกัน เราไมใหมีการมีงานอะไร พยายามรักษาหมูเพื่อนไมใหมีงานอะไรมายุงมา
เกี่ยว นอกจากงานขอวัตรปฏิบัติซึ่งเคยมีประจําวันเทานั้น งานอื่นงานใดก็ไมใหยุง
เพื่อจะไดประกอบความพากเพียรใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจ
จริงๆ จึงไมใหมีงานอะไรภายในวัด เพราะเคยปฏิบัติมาแลว วางานทั้งหลายนั้นนะ มัน
เปนขาศึกตอจิตตภาวนา
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แมทานจะกลาววาสมฺมากมฺมนฺโตก็ตาม งานสวนหยาบนั้นแลกลับกลายมาเปน
ขาศึกตองานละเอียดคืองานจิตตภาวนา และกลายเปน มิจฺฉากมฺมนฺโต สําหรับนักจิตต
ภาวนาไปไดไมอาจสงสัย เชน ทํานั้นสรางนี้ ยุงนั้นยุงนี้ นั่นแหละมันทําลายจิตตภาวนา
ทําจิตใจใหเกิดความกังวลวุนวาย เสียเวล่ําเวลาไปวันละเล็กละนอย จนกลายเปนการ
ทําลายจิตใจทางความสงบรมเย็นไปไดโดยไมตองสงสัย
ดวยเหตุนี้จึงเรียกวามรรค
หยาบทําลายมรรคละเอียด หรือฆามรรคละเอียดใหเสียไปได
มรรคหยาบก็คือการทํานั้นทํานี้ภายนอกเกี่ยวกับดานวัตถุ แลวมาทําลายดาน
นามธรรม คือจิตตภาวนาของเราใหเสื่อมลงไปโดยลําดับลําดา จนเสื่อมหายไปหมดไม
มีอะไรเหลือ นี่เราเคยเห็นโทษมาแลว จึงไมสงเสริมในการกอสรางนั้นกอสรางนี้ซึ่งหา
เหตุผลไมได จะทําอะไรก็ตองใหมีเหตุผล เปนความจําเปนที่ควรทําจริงๆถึงไดทํา ทําก็
ทําดวยการกําหนดกฎเกณฑเอาไวโดยเฉพาะๆ ไมใหเลยเถิดเลยเหตุเลยผล นี่เรา
พยายามเสมอในการรักษาหมูเพื่อนเพื่อใหไดหลักเกณฑในธรรมปฏิบัติ
สําหรับจิตตภาวนานี้ขาดตกบกพรองไมได อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ จตุปจจัย
ทั้งสี่นั้นจะขาดก็ขาดไป ถือเปนของธรรมดา แมแตชาวโลกเขาแสวงหาได เขาก็ยังมีขาด
ตกบกพรองได ทําไมเราเปนผูไปขอทานเขากินเขาใชเขาอยูอาศัย ไมไดทําอะไรเลย
จะไมมีขาดตกบกพรองไดเปนไปไดเหรอ เปนไปไมได ตองมีขาดตกบกพรองเหมือน
โลกทั่วๆ ไป
ก็เราอยูในทามกลางแหงโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่หาความสม่ําเสมอไมได
เราจะสม่ําเสมอไปไดยังไงในสิ่งเหลานั้น แลวก็ไมเปนเรื่องทีจ่ ะนํามาคิดใหเปนกังวล
นอกจากจะชําระสิ่งที่มันกอความกังวลภายในใจใหหมดไปๆ โดยลําดับเทานั้น นี้เรื่อง
ของพระเปนอยางนี้แตครั้งพุทธกาลมา อยาวุนวายสายแสหาเสี้ยนหนามมาแทงหัวใจ
จงอยูสงบสุขดวยความมักนอยสันโดษตามทางศาสดาที่พาดําเนินมา
อยาคิดเรื่องใดใหเสียเวล่ําเวลา
โลกนี่เราตางก็ไดเคยผานมานานกี่ปกี่เดือน
นับตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบวชมาถึงวันนี้ ทุกสิ่งทุกอยางก็เคยไดผานมาแลว ทางหู
ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตลอดทางใจทีค่ ิดยุงเหยิงวุน วายอยูเรื่อยมา ไดผลได
ประโยชนอะไร ทําไมจึงไมนํามาเทียบเคียงความหนักเบาไดเสียซึ่งกันและกัน ระหวาง
เรากับความคิดอารมณตางๆ นั้น ทีนี้เราจะทุมเทจิตใจเราลงสูอรรถสูธรรมอยางแทจริง
ทําไมมันจึงถอยหลัง มันถึงจะไปไมรอด ถาเราไมเชื่อกิเลสจนไมยอมฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมเลยเทานั้น
มรรคผลนิพพานมีอยูที่ไหน ถาไมมีอยูที่ใจนี้เทานั้น แตที่ปรากฏขึ้นมาไมได
เพราะกิเลสทับถมอยูจนมองหาจิตไมเจอ แลวจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ถาไม
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ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไปดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยางเอาจริงเอาจัง ฝาก
เปนฝากตายกับพระพุทธเจาจริงๆ แลว จะไมเห็นความอัศจรรยภายในจิต และจะไม
เห็นคําวาธรรมมีอยูดั้งเดิมและมีอยูทั่วไปเลย ธรรมจะมาปรากฏที่ไหนก็ไมรู ทัง้ ๆ ที่
ธรรมพรอมจะปรากฏขึ้นที่ใจ รูท ี่ใจ รับทราบทีใ่ จ ยืนยันกันไดที่ใจทุกเวลาอกาลิโกนั่น
แล
นับแตสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรม จะนอกเหนือไปจากใจจะเปนผูรับทราบเปน
ภาชนะ เปนเจาของแหงธรรมทัง้ หลายไปไมไดเลย ทําใหจริงใหจงั ซิ ถาอยากรูอยาก
เห็นธรรมกับใจเปนธรรมแทงเดียวกันอยางอัศจรรยในชีวิตของพระเรา
นี่นับวันรอยหรอไปโดยลําดับๆ
ตอไปจะไมมีใครสืบทอดขอวัตรปฏิบัติทั้ง
ภายในทั้งภายนอกกันแลวนะ ภายในก็หมายถึงภูมิจติ ภูมิธรรมภายในใจของผูปฏิบตั ิ
ภายนอกก็คือธุดงควัตรขอปฏิบัติไมใหเสื่อมคลาย หลักสําคัญก็ขึ้นอยูกับใจ ถาใจมี
หลักมีเกณฑ ใจมีภูมิอรรถภูมิธรรมอยูภายในตัว การประพฤติปฏิบัติขอวัตรภายนอก
ก็คงเสนคงวาสม่ําเสมอ ถาใจไมมีหลัก ไมมีภูมิอรรถภูมิธรรมภายในใจ ขอวัตรปฏิบัติ
ก็คอยเสื่อมและจืดจางไปๆ เลยกลายเปนเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่เสีย
งานทั้งหลายมีงานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา งานเสาะแสวงหาปาเขาลําเนา
ไพรเพื่อบําเพ็ญเพียรชําระกิเลส ที่เคยทํามาก็เสื่อมคลายหายไป จิตกลับกลายแสวงหา
งานของโลกไปเสีย แลวก็ไปกันใหญละที่นี่ หาทางยับยั้งตั้งตัวดวยธรรมไมได จิตเคลิม้
หลับใหลตามโลกไปเสียอยางนาเสียดายและสังเวชใจ
นี่วิตกมากกับหมูเพื่อนที่มาอาศัยอยูดวย ตลอดวงคณะที่เกี่ยวของกัน จนถึง
สวนใหญคือสังฆมณฑล จึงไดพูดแลวพูดเลา ย้ําแลวย้ําเลาอยูเสมอในเรื่องเหลานี้
เพราะเราเห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาเต็มหัวใจ และพูดอยางตรงไปตรงมา
ไดกําหนดพิจารณาเต็มกําลังความสามารถหมดแลวในสามโลกธาตุนี้วา อันใดที่เดน
กวาเพื่อนในทางความดีความสุขความประเสริฐเลิศเลอ
ก็ไมเห็นอะไร
นอกเหนือไปจากใจกับธรรมที่สัมผัสสัมพันธกัน
และใจกับธรรมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน นั้นคือความประเสริฐสุด เมื่อถึงความประเสริฐสุดแลวเสียดายอะไร มันสลัด
ออกหมด เพราะไมมีอะไรเยี่ยมยิ่งกวานั้น เมื่อใจไดรูไดเห็นเต็มตัวแลวยังจะเสียดายปา
ชาที่เคยเกิดตายนี้อยูเหรอ
เวลานี้กิเลสพาใหสรางปาชา พากันเขาใจหรือยัง เกิด แก เจ็บ ตาย เราเคย
เปนมาสักเทาไรแลว ไมเบื่อไมอิดหนาระอาใจเหรอ ความเกิด แก เจ็บ ตาย ก็คือความ
หมุนไปดวยความทุกขความทรมานตลอดไปนั่นเอง ความพนเสียจากความเกิด แก
เจ็บ ตาย เพราะจิตหลุดพนนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกแลว นิจฺฉาโต ปรินิพฺพโุ ต
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เรียกวาดับสนิท บรรดาชาติความเกิด ชราความแก พยาธิความเจ็บ มรณะความตาย
ภพนอยภพใหญดับไปหมดภายในจิต เปน นิจฺฉาโต ปรินิพพฺ ุโต ดับสนิทที่ใจ
มีกิเลสเทานั้นที่เปนเครื่องยุแหยกอกวน ทับถมโจมตีจติ ใจอยูตลอดเวลาใหตงั้
เนื้อตั้งตัวอยูผาสุกบางไมได นั่งอยูทไี่ หนก็เปนฟนเปนไฟ อิรยิ าบถทั้งสี่เปนฟนเปนไฟ
ไมใชเปนฟนเปนไฟเพราะธรรมมาเผาผลาญ แตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลเผาผลาญ
จิตใจ
เมื่อชําระกิเลสขั้นหยาบคือความฟุงซานรําคาญไปได จิตก็สงบ นี่เราก็พอเห็น
คุณคาของธรรมคือความสงบเย็น และเห็นโทษของกิเลสตัวพาใหยุงเหยิงวุนวายไปโดย
ลําดับแลว.แนะ เมื่อแกเขาไปๆ กิเลสคอยหมดไปๆ ความสะดวกสบายของใจคอย
ปรากฏขึ้นมาโดยลําดับ เอาจนกระทัง่ กิเลสไมมีเหลือภายในใจเลย อะไรที่นจี่ ะมายุ
แหยกอกวนอีก เรื่องเล็กเรื่องนอยแมเทาเม็ดหินเม็ดทราย ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสที่จะมา
ยุแหยกอกวนอีกไมมีแลว มีแตจิตลวนๆ เปนธรรมทั้งแทงก็ทราบไดชัดๆ ที่นี่รอยทั้ง
รอยไมสงสัย วาออ ไอเรื่องจิตยุงเหยิงวุนวายมาตั้งแตขั้นนั้นจนถึงขั้นละเอียดสุด มีแต
เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนผูยุแหยกอกวน
เมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปเพราะอํานาจของตปธรรม มีสติปญญาเปนเครื่องแผดเผา
แลว ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนบานราง บานรางคือยังไง แตบานรางหากยังมีคนอยู
นั่นฟงซิ เหมือนบานรางที่เงียบปราศจากสิ่งวุนวายพลุกพลาน ภายในจิตนั้นเงียบไมมี
อะไรแสดงความคึกความคะนอง ความวิ่งเตนเผนกระโดด ความเหลวไหลโลเล ความยุ
แหยกอกวนเหมือนแตกอน เหมือนกับบานรางทั้งๆ ที่มีคนอยู
บานรางแตมองเห็นคนมีอยูในบานนั้นคืออะไร ก็มีแตขันธดีดดิ้นปรุงแตงตาม
ประสาของมันยุบยิบๆ เทานั้น กิเลสตัวสําคัญที่นําขันธไปใชเปนเครื่องมือนัน้ ตาย
หมดแลว ยังเหลือแตขนั ธซึ่งไมมีความหมายอันใดเลย เพราะไมมเี จาของคือกิเลสเปน
ตัวการ ขันธก็หมดจากการบังคับของกิเลส เหลือแตอาการที่คิดไปปรุงมา จําไดหมายรู
ธรรมดาเทานั้น นี่เรียกวาบานรางแตมีคน
หลักใหญก็คือจิต บานรางแตจติ รู รูลว นๆ รูไมมอี ะไรยุแหยกอกวน รูไมมพี ิษมี
ภัย รูดวยความบริสุทธิ์ลวนๆ ขันธก็เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเขาเคลือบแฝง นั่นแหละ
ที่วาบานรางหากแตมีคนอยูเปนอยางนั้น
ถาไมรางเปนอยางไร อาการของขันธทุกอยางที่แสดงออกเต็มไปดวยพิษดวยภัย
เพราะกิเลสเปนผูบงการใชออกมา ความคึกคะนองความยุงเหยิงวุนวาย ราคะตัณหา
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เต็มไปหมด ออกมาจากขันธทั้งนั้นเปนเครื่องมือ เมื่อ
หมดตัวการสําคัญแลว ขันธก็มีอยูอยางนั้นแหละ เวทนาก็มี แตมีภายในรางกายเทานั้น
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ภายในจิตใจไมมี จะเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี อุเบกขาก็ดี มีอยูภายในธาตุในขันธนี้เทานั้น ไม
มีภายในจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว
นับตั้งแตขณะที่กิเลสขาดหลุดลอยออกไปจากใจ ทุกขเวทนาตางๆ จึงไมมีในจิต
ของทานผูหลุดพนแลวจากสมมุติโดยประการทั้งปวง มีแตเวทนาในขันธ รูปขันธก็เพียง
ทรงตัวอยูตามสภาพของตน เวทนาขันธ สุข ทุกข เฉยๆ ที่เปนไปตามรางกายก็เปนไป
ตามหลักธรรมชาติของมัน ไมมีพิษมีภัยอะไรตอจิตใจ สัญญาก็เพียงจําไดหมายรูยบิ ๆ
แย็บๆ ไปตามธรรมดาของมัน พอถึงกาลก็สลายไปตามเรื่องของมัน จิตซึง่ เปน
ธรรมชาติทบี่ ริสุทธิ์พุทธะเต็มดวงอยูแลว จะมีอะไรหวั่นไหวกับเรื่องทุกขเวทนาเหลานี้ที่
ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติของมันเลา ไมมีหวั่นไหวกับเวทนาใดขันธใดทั้งสิ้น
นั่น การดับทุกขดับที่นี่ เมื่อสมุทยั คือกิเลสไมมีครองหัวใจ ไมมมี าบีบบังคับ
จิตใจแลวแสนอิสระ ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็รูเห็นไดชัดๆ อยูไหนก็อยูสบาย เปนอิสระ
ตลอดเวลา อกาลิโก ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลาอิริยาบถเลย ถึงเรียกวา อกาลิโก
เพียงกิเลสดับไปเทานั้น สิ่งทั้งหลายก็เปนความปกติของตนไปหมด รูปก็ปกติ
ตามหลักธรรมชาติของเขา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ปกติ เพราะไมมีใครเขาไป
ยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมาย จิตก็บริสุทธิ์รูเทาทันอาการทั้งหลายโดยหลักธรรมชาติ เปน
แตเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะกาลเทานั้น ไมมีความยึดมั่นถือมั่น
มีแตเพียงความ
รับผิดชอบภายในรางกายของตน แตไมไดยดึ มั่นถือมั่นวาสิ่งนี้เปนเราเปนของเราเปน
ตน เมื่อถึงกาลแลวก็สลายลงไปตามวิสัยของสมมุติ เพราะเรียนรูหมดแลว รอคอยดู
และรับผิดชอบกันไปจนถึงวันแตกดับไปเทานั้น ไมนอกเหนือไปจากตาขาย คือญาณ
ความรูแจงเห็นจริงภายในจิตนี้ไปไดเลย
ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ เวลาเกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข
ตายก็เปนทุกข ทานวา ถาเปนธรรมดาสามัญทั่วๆ ไปแลว เปนทุกขจริงๆ เดือดรอน
วุนวายระส่ําระสาย รางกายเปนทุกข จิตใจก็เปนทุกขขึ้นมาตามๆ กัน เลยกลายเปน
โรคสองชั้น โรคทางกายก็เสียดแทงเขาไปสูจ ิต โรคทางจิตก็เกิดความวุนวายเดือดรอน
นี่เรื่องสามัญชนเราเปนอยางนี้
แตพระอรหันตทานไมเปน
ชราป ทุกฺขา ทานก็ทราบเรื่องของขันธเสีย
มรณมฺป ทุกฺขํ ขณะจะตายทานก็ทราบวามันแสดงเต็มที่ คือทุกขเวทนานั้นแหละ ทาน
ก็ทราบเสียแตทานไมเปนทุกข ใจทานคําวาทุกขก็สักแตวามีอยูภายในขันธ เมื่อหมด
กําลังของมันที่จะสืบตอตอไปไดแลวก็ปลอยลงตามสภาพเดิม ธาตุไหนก็ไปเปนธาตุนั้น
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ สลายลงไปสูธาตุเดิมของตน ธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์
หลุดพนแลวก็ไมมีความเยื่อใยอะไรทั้งสิ้น นั่นความเปนอิสระ นั่นคือผลแหงความเพียร
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ที่เต็มไปดวยความทุกขความลําบากในการตะเกียกตะกายตอสูกับกิเลสตัณหาอาสวะผล
เปนอยางนี้ พากันเขาใจหรือยัง ถึงใจบางหรือเปลา หรือถึงแตกิเลส ถึงแตทุกขอยูร่ําไป
ไมสนใจในสุขในธรรมเลยเหรอ ถาเชนนั้น กุสลา ธมฺมา ก็หมดความหมาย
เพราะฉะนั้นการไดรับความทุกขความลําบากเพราะการประกอบความเพียร จึง
ไมถือเปนอุปสรรค ไมถอื เปนขอรําคาญ ตอสูกันเพื่อชัยชนะ นักมวยเขาตอสูกันบนเวที
เขาไมคิดอิดหนาระอาใจในความเมื่อยหิวออนเพลีย ความเจ็บความปวดตางๆ เลย
ขณะนั้นเขาไมคิด มีแตจะเอาชนะทาเดียวเทานั้น ถามามัวคํานึงถึงเรื่องความเมื่อยหิว
ออนเพลียอยูแลว กําลังใจจะตกทันที และก็แพโดยไมตองสงสัย
นี่ถาเรามาคํานึง
หรือมาคิดมามัววุนวายอยูกับความลําบากลําบนในการ
ประกอบความเพียร แสดงวาเราเตรียมแพแลวตั้งแตยังไมขึ้นเวที เพราะฉะนั้นจง
คํานึงถึงศาสดาของเราอยูเสมออยาไดลืม ทานทําขนาดสลบสามหน เรามีใครบางสลบ
เพราะความเพียรนะ พิจารณาดู เอามาเทียบซิ
ทานผูเปนครูเปนศาสดาสอนโลก สอนธรรมแกพวกเราไดกราบไหวบูชา และ
ประพฤติปฏิบัติตามอยูเวลานี้ ทานลําบากหรือไมลําบาก การตอสูกับกิเลสยากขนาด
ไหน พระสาวกก็เหมือนกันตางองคตางลําบากลําบน เพราะกิเลสเปนสิ่งที่แกยาก
กิเลสเปนสิ่งที่แหลมคมมากเกินกวาสติปญญาของคนธรรมดาจะรูได จะเห็นไดจะแกได
จะสูได ในบรรดากลมายาของกิเลสซึ่งมีมากตอมาก นอกจากธรรม คือสติธรรม ปญญา
ธรรมเปนตน โดยมีความเพียรและธรรมอื่นๆ เปนเครื่องสนับสนุนเทานั้น จึงจะทราบ
กลมายาของกิเลสไดเปนลําดับๆ จนถึงขั้นพอฟดพอเหวี่ยงกัน คือ กิเลสมีความ
ละเอียดลออขนาดไหน สติปญญามีความละเอียดลออไปตามกัน ตามกันทัน และ
ฟาดฟนหั่นแหลกกันไปทุกระยะๆ ไดชัยชนะไปเปนระยะๆ
อยูทาใด ไปที่ใด มีแตทาตอสูกับกิเลส ฆากิเลส ขณะเดินจงกรมอยู ถากิเลสเปน
ตัวเปนตนเหมือนสัตวเหมือนบุคคลแลว
จะเห็นตัวกิเลสทั้งลูกเตาหลานเหลนของ
กิเลส ทั้งพอ-แม ปู-ยา ตา-ยายของกิเลสตายเกลื่อนอยูขางทางจงกรมเต็มไปหมด ที่
นั่งที่นอน หมอนมุง ที่ขบที่ฉัน ตามสายทางบิณฑบาตจะเต็มไปดวยซากศพของกิเลสที่
ถูกฆาตายเกลื่อนหมดนั่นแล เพราะความเพียรของทานผูแกกลาฆากิเลสใหฉิบหาย
ทานมีสติทานมีปญญารอบตัว รอบอารมณภายในภายนอก และฟาดฟนหั่นแหลกกัน
อยูทุกอิริยาบถ
ไปไหนก็มีแตการฆาการฟนกิเลส ไปบิณฑบาตเพื่อยังอัตภาพชีวิตใหเปนไป
ทานก็สักแตวา ถือเปนกิริยาตามขอวัตรปฏิบัติเทานั้น แตหลักใหญคือความเพียรฆา
กิเลสทานไมลดละ เดินไปไหนมาไหนมีแตความเพียร โดยมีสติปญญาเปนเพื่อนสอง
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อยูตลอดเวลาทุกอิริยาบถ ความที่เคยพลั้งเผลอและลมลุกคลุกคลานมาแตขั้นเริ่มแรก
หายหนาไปหมด ปรากฏแตสติปญญาอยูรอบตัว เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะไมพบไมเจอ
ไมทันกับกิเลส ละเอียดขนาดไหนก็เถอะ ทานคนขึ้นมาฆาจนได จนแหลกแตกกระจาย
ไปหมด
คําวามหาสติมหาปญญานั้น ตองเรียนมาเฉพาะในตํารับตําราเทานั้นเหรอ นั้น
เปนชื่อของมหาสติมหาปญญาตางหาก องคของมหาสติมหาปญญาจริงๆ นั้นตองผลิต
ขึ้นที่ใจเรา ราคะตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในตํารา มีแตชื่อของกิเลส
ทั้งนั้น ตัวกิเลสจริงๆ อยูภายในใจเรา จงมองเขามาที่นี่ แกกันที่นี่ ชําระกันที่นี่ซิ ตํารา
ธรรมทานสอนใหพิจารณาใหแกใหถอดถอนกันที่นี่ คําวานิพพานๆ ก็ดี ความบริสุทธิ์
หลุดพนก็ดี นั่นเปนชื่อของธรรมที่ทานชี้เขามาสูตัวจริง คือใจของเรานี้ เอาใหรูแจงและ
หลุดพนที่นี่ซิ
เมื่อไดรูแจงเห็นชัดภายในใจแลว จะสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆวามี
หรือไมมีที่ไหนกันอีก
เมื่อใจดวงนี้เปนพยานยืนยันความจริงสุดสวนอยูแลว เรา
เชื่อมั่นในความจริงของเรา
เราเห็นชัดในความจริงของเรา
แลวจะไปลบลาง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาไมมีไดลงคอละหรือ ถาจะลบลางพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ วาไมมี ก็จงลบลางความรูสุดสวนอยูภายในใจซึ่งเปนธรรมชาติ
เหมือนกันนั้นเสีย
แตรอยทั้งรอยบรรดาทานที่รูเห็นธรรม ซึ่งเปนยอดพุทธ ยอดธรรม ยอดสงฆ
ภายในใจของตนแลว ตองกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยางราบคาบไมอิ่ม
พอดวยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นเมื่อเรายอมรับความรูเห็นภายในใจของตนแลว ก็ตองยอมรับ
พุทธ ธรรม สงฆ ในสากลโลกเทาเทียมกัน โดยไมมีอะไรมาขัดแยงเลย ที่เคยขัดแยงก็มี
กิเลสอยางเดียวเทานั้น ซึ่งไมเคยลงกับธรรมมาแตกาลไหนๆ เพราะความจริง พุทธ
ธรรม สงฆ ที่ทานแสดงบอกไวในตํารา ยอมเปนเหมือนกันกับความรูที่บริสุทธิ์ ซึ่งเรารู
เราเห็นเราทรงไวอยูเวลานี้ ไมผิดกันแมแตนิดเลย
นี่แลที่ทานวา พระพุทธเจาอยูที่ใจ พระธรรมอยูที่ใจ พระสงฆอยูที่ใจ ไมอยูที่
อื่นๆ ไมมีที่สถิตของธรรมนอกจากจิตเทานั้น จะเปนที่สถิตของธรรมทุกขั้นตลอดถึง
วิมุตติหลุดพน จะไมหลุดพนที่ไหน พนที่จิตนี้แล จงเอาใหจริงใหจัง
อยามาทําเลนๆ เหลาะๆ แหละๆ นะ เราหนักใจ เพราะเคยปฏิบัตมิ าแลว
กอนที่จะนําธรรมมาสั่งสอนหมูเพื่อน และเคยพูดใหฟงไมรกู ี่ครั้งกี่หน ไมไดพูดไดคุย
เพื่ออวดหมูเพื่อน พูดเปนคติและพูดตามความจริงของตนทีไ่ ดดําเนินมา เราแทบลม
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แทบตายมาหลายหนแลวในการตอสูกับกิเลส แตแลวเราก็ไมตาย สุดทายกิเลสมัน….
ถาสูเราไมได
นี่ก็เปนพยานไดที่วาพระพุทธเจาสลบไปสามหนไมตาย สุดทายกิเลสก็ตาย เราก็
เคยทําเคยทุกขแสนสาหัสมาแลวหลายหนแตไมถึงขั้นสลบ ไมถึงขั้นตาย แตประจักษ
ชัดวากิเลสมันตายมาโดยลําดับๆ เอาใหคว่ําไปหมดโคตรแซของมันซิกิเลสภายในใจนะ
โคตรแซมันคืออะไร อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นั้นแหละโคตรแซกิเลสเราจะไปหาที่ไหน
ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไปที่นั่น เมือ่ โคตรแซมนั ตายเกลี้ยงหมดแลว ไมมีอะไรเปนพืช
เปนพันธุตอไปแหละ หมดเรียบวุธ
อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ
,…ตลอดถึง นิโรโธ โหติ. เรียบไปหมด เมื่ออวิชชาดับ อะไรนั้นๆ ดับหมด เหมือน
เราถอนตนไมทั้งรากแกวขึ้นมา พรวดเดียวเทานั้นแหละ กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ ไม
ตองพูดมันตายไปดวยกันหมดเพราะเปนบริษทั บริวารของกันและกัน ตัวสําคัญก็คือ
รากแกว ตัวสําคัญคืออวิชชา ฆาลงไปๆ จนถึงจุดสุดทาย ถอนพรวดออกมา รากแกวก็
คือโคตรแซของมัน เอาใหเรียบ แลวอยูไหนก็อยูไปเถอะ ตายที่ไหนก็ไมมีปญหาอะไร
แหละที่นี่
เรื่องความตายเรียนรอบหมดแลวมันตายที่ไหน มีแตธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ
สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเขาเทานั้นไมมีอะไรตาย จิตที่กลัวตายๆ ความ
กลัวเปนเรื่องของกิเลสหลอกตางหากนี่ เมื่อเขาถึงความจริงแลวตายก็ไมกลัว กลัวอะไร
มันไมมีอะไรตายนี่ เพราะเปนหลักธรรมชาติแหงความจริงดวยกัน แลวกลัวอะไร จะมี
ชีวิตอยูเราจะไดอะไรจากธาตุจากขันธอันนี้ ฉะนั้นทานที่ถึงความพอตัวแลว จึงไม
ประสงคอะไรจากธาตุจากขันธนี้ เวลาตายแลวจิตใจนีจ้ ะไปลมจมที่ไหน เพราะจิตใจ
ไมใชขันธ ขันธไมใชจิต ตางอันตางจริงอยูแลว
เราวิตกวิจารณกับหมูเพื่อนอยูเสมอ เพราะสังขารรางกายสุขภาพก็ยิ่งชํารุดทรุด
โทรมลงไปเรื่อย ๆ การใหโอวาทสั่งสอนก็ไดสั่งสอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอรรถเต็ม
ธรรมเรื่อยมา ไมสงสัยในการสั่งสอนหมูเพื่อนวายังบกพรองอยูที่ตรงไหน เราสอนอยาง
เต็มภูมิ มีเทาไรลากออกมาหมด แลวทําไมผูที่จะเปนสักขีพยานใหไดชมบางวา ธรรม
ของพระพุทธเจา หรือโอวาทที่แนะนําสั่งสอนแทบเปนแทบตายนี้ไมเปนโมฆะ ยังพอ
ปรากฏผลบางแกผูรับฟงและปฏิบัติตามอยางนี้ แตทําไมไมปรากฏ เปนเพราะเหตุไร
หูก็ตั้งใจมาฟง ตาก็ตั้งใจมาดู จิตก็ตั้งใจมาศึกษาอบรม แลวทําไมมันไมเห็น
ปรากฏผลขึ้นมาบางดังที่มากันนี่ มันเปนเพราะเหตุไร ถาไมใชมาเหลาะๆ แหละๆ อยู
อยางนั้น เราคิดคงเปนดังที่วานี้ ที่นี่ธรรมเหลาะๆ แหละๆ เพื่อตอนรับผูปฏิบัติแบบ
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เหลาะๆ แหละๆ ไมมีแมในหองพระไตรปฎก อยาวาแตจะมีอยูกับครูอาจารยที่เรามา
ศึกษาอบรมกับทานนี่เลย
ความเหลาะแหละไมจริงไมจงั นั้นเปนกลอุบายของกิเลส
ขวางธรรม ขวางผูปฏิบัติธรรมตางหาก จงพากันทราบไวอยางถึงใจ จะไดไมหวัง
ธรรมเหลาะแหละวาจะมาสนองตอไป
เอาละยุติแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ความเพียรเราตองฝน
มนุษยและสัตวเกิดมาในทามกลางแหงความวุนวาย เพราะธาตุขันธเปนตนเหตุ
สําคัญที่จะใหอยูตามความสะดวกสบายไมได ปากทองมีจาํ ตองขวนขวายหามาเยียวยา
รักษา ไมวามนุษยและสัตวเหมือนกันทั่วโลก การงานตางๆเกิดขึ้นเพราะปากทองเปน
สําคัญ คนและสัตวจึงตองมีงานประจําหนาที่และเพศของตน ไมมีใครอยูเฉย ๆ ไดใน
แดนมนุษยรวมทั้งสัตวดว ย มีงานประจําตัวอยูตลอดเวลา เพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
บรรดาสัตวก็มีอยางนั้น
สวนมนุษยนี้ยังมีอะไรๆ อีกมากและที่เดนขึ้นไปกวาสัตว เกี่ยวกับความโลภ
ความไมรจู ักประมาณไมมีเมืองพอ มนุษยมคี วามโลภมากกวาสัตวเปนพิเศษ จะวา
มนุษยฉลาดหรือมนุษยโงก็แลวแตจะพิจารณาเอา
ถาพูดตามขอบเขตเหตุผลความ
พอดีของมนุษยมันก็มี ที่วามนุษยมีภาระมากกวาสัตวนั้น ความจริงก็เปนอยางนั้นจริงๆ
เพราะความโลภมีมากจนนาเกลียดนากลัว เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงกลัวกัน แมแต
มนุษยดวยกันยังอดกลัวมนุษยประเภทโลภมากไมได
ถาลําพังปากทองการบริโภคใชสอย สําหรับความจําเปนเรื่องของมนุษยเราก็ไม
มากนัก บรรดาภาระก็จะไมทําใหหมุนตัวเปนเกลียวไปตลอดเวลา ยอมจะมีโอกาสพอ
พักผอนไดบาง แตนี้เปนเรื่องพิเศษทีท่ ําใหหมุนคือกิเลส ความไมเคยมีเมืองพอติดตัว
บางเลย
คําวากิเลสก็มีหลายชนิดและมีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเขา ซึ่งลวนแตเปนกิ่ง
เปนแขนงและเปนรากเหงาของกิเลสทั้งนั้น มาทําใหมนุษยเราตองหมุนตัวเปนเกลียว
รวมแลวเรียกวางาน มนุษยไมมีวันที่จะอยูไดเฉยๆ วางๆ โดยไมมีงานและหวงงาน
ตองวิ่งเตนขวนขวายอยูเชนนั้นเปนประจํา
เราเปนมนุษยเหมือนกับโลกวุนวายทั่วไปก็จริง แตเราเปนเพศนักบวช มีความรู
ความเห็น
เจตนาและความมุงหมายผิดจากโลกทั้งหลายไปคนละแงละทาง
เพราะฉะนั้นหนาที่ของพระตลอดกิรยิ ามารยาทการแสดงออกตางๆ จึงมีแตกตางจาก
โลกอยูไมนอย การแสดงออกของนักบวชคือพระเรา ยอมแสดงออกดวยความมีสติ
ดวยความคิดอานไตรตรองเรียบรอยพอประมาณ กอนแสดงออกมาทางกาย วาจา
ตลอดความประพฤติ แมอยูภายในก็ยังตองพินิจพิจารณากันวา สิ่งใดที่เปนความคิด
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ผิดถูกประการใดบางแลวคอยแสดงออกมาเปนความประพฤติ
เปนกิจการงานของ
พระที่จะตองทําอยางนั้นเสมอไป
งานประจําอันเปนงานสําคัญหรือหนาที่ของพระโดยตรงก็คือ การบําเพ็ญภาวนา
รักษาสิกขาบทวินัยนอยใหญใหสมบูรณตามเพศของตน ไมใหดางพรอยและขาดทะลุ
ได นอกจากนั้นก็บําเพ็ญความพากเพียรในดานจิตตภาวนา เดินจงกรมเพื่อชําระจิตใจ
ใหมีความสะอาดผองใส มีความสงบเยือกเย็น นั่งสมาธิภาวนาใหจิตไดรับความสงบ
เย็นใจ เพราะงานของจิตมีอยูตลอดเวลาไมเลือกกาลสถานที่อิริยาบถ แตมีความคิด
ปรุงอยูเชนนัน้ เรียกวางานประจําไมมวี าง ไมมีวันเสารวันอาทิตย มีแตความคิดปรุงอยู
เสมอ นี้คืองานประจําจิต
เราตองการจะเลือกเฟนงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต ใหเปนงานที่เหมาะสมเปนสาร
คุณหรือเปนประโยชนแกเรา จึงตองระงับดับความคิดปรุงทัง้ หลายที่เปนเครื่องกอกวน
จิตใจลงไปโดยลําดับ โดยทํางานทางจิตตภาวนาเขาแทนที่ เพื่อใจไดรับความสงบเยือก
เย็น ปลอยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงตางๆ เสียได แมที่สุดเมือ่ จิตไดรับความ
สงบตามภูมิของตนแลว ยังปลอยวางคําบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมตางๆ อีกวาระ
หนึ่ง เขาพักจิตอยูดวยความสงบเย็นใจ จนถึงวาระทีจ่ ิตถอยตัวออกมาเปนปกติ นี่ก็เปน
คุณสมบัติอันหนึ่งที่ควรพยายามสั่งสมใหเกิดใหมีขึ้นภายในใจ เพราะเปนอัตสมบัติโดย
แท
ปญญา คือ ความคิดอานไตรตรองในทุกแงทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งใกล
ทั้งไกล อดีตอนาคตที่มาสัมผัสสัมพันธกับใจ ใหสติปญญาไดพจิ ารณาไตรตรองเลือก
เฟนดวยดี สิ่งที่ควรปลอยก็ปลอย สิ่งที่ควรยึดไวเปนหลักใจเปนสารคุณตอจิตใจตอไป
ก็ยึดไว สิ่งใดที่ไมเปนสาระก็เลือกเฟนตัดออกโดยลําดับ แมจะเสียดายเพียงไรก็ทราบ
แลววาสิ่งนั้นไมเปนสารคุณอันใด นอกจากเปนพิษภัยตอจิตใจโดยถายเดียว
เพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเปนงานที่หนัก เพราะความฝนกระแสของจิตซึง่
เคยคิดมาดั้งเดิมดวยอํานาจของกิเลสตัณหา ถาเปนทางก็เปนทางเตียนโลงราวกับมีผู
คอยปดกวาดอยูตลอดเวลา เพราะคิดทั้งวันทัง้ คืนคิดกลับไปกลับมา วกเวียนอยูใน
เรื่องของเกานั่นแหละจนราบรื่นไปเอง นี่แลกระแสแหงความคิดทีเ่ ปนไปเพราะอํานาจ
กิเลสพาใหคิด ยอมคิดไดอยางสะดวกสบาย จะตัง้ ใจหรือไมตงั้ ใจก็คิดไดใชคลองทั้งนั้น
เพราะกิเลสเครื่องหมุนจิตนั้นมันคลองแคลวชํานาญในตัวของมันอยูแลว เหมือนน้ํา
ไหลลงสูที่ต่ํานั่นแล
แตการหักหามสิ่งเหลานี้ ดวยประโยคพยายามที่เรียกวาความเพียรนั้น จึงตองมี
ความจงใจ มีเจตนาและฝนกันไมเบาเลยในขั้นเริม่ แรก ความคิดใดก็ตาม คําพูดใดก็
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ตาม การกระทําใดก็ตาม ในงานใดก็ตาม จําตองใชความพิจารณาและหักหามในสิ่งไม
ควรอยูเสมอ จะถือวาเปนเรื่องเล็กนอยไมสําคัญไมได จะเปนการสงเสริมความ
ประมาทใหมากขึ้น และกลายเปนคนไมมีอะไรสําคัญในตัวเลย จนกลายเปนโมฆภิกษุ
ไปไดไมสงสัย ฉะนั้นจงพากันระมัดระวังใหมากตลอดไป ไมวากิจนอกการภายในใหถือ
วาเปนงานและผลของงานเพื่อเราทัง้ สิ้นตลอดไป
การตองการความสะดวกสบายโดยไมตองฝนนั้นเปนไปไมได ตองฝน ถาไมฝน
ก็เรียกวา นั่นคือการปลอยใจไปตามกระแสของกิเลสใหผลักดันไปอยางคลองตัวโดยไม
สงสัย ฉะนั้นผูบําเพ็ญทุกๆ รายจึงตองฝนกิเลสประกอบความเพียรและความดี
ทั้งหลายไมฝนไมได ยิ่งเราเปนนักปฏิบัติก็เหมือนเปนนักตอสู เราตองฝน อยูดวยความ
ฝน ยืน เดิน นั่ง นอน ดวยความฝนกิเลสตอสูกิเลสทุกอาการไมมีถอย ไมมีการปลอย
ตัวปลอยใจไปตามกระแสกิเลส
การอยูดวยความสะดวกสบายตามนิสัยเดิมนั้น ไมใชเปนเรื่องของความเพียร
ไมใชเปนเรือ่ งของการตอสู มันเปนเรื่องของกิเลสทํางานบนหัวใจทั้งสิ้น การปลอยตัว
ปลอยใจไปตามอํานาจของกิเลสดังทีเ่ คยเปนมานัน้
ไมสมควรอยางยิ่งสําหรับพระ
ปฏิบัติเรา นอกจากจะมีความหนักแนนมั่นคงในหนาที่การงานของตนเปนพื้นฐานของ
ใจประจําอิริยาบถโดยลําดับเทานั้น และจงถือวากิจนี้งานนี้เปนสาระเหนือชีวิตของเรา
เพราะชีวิตนี้ลงเอยกันแคตาย สวนผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเรานี้เปนคุณสมบัติ
ประจําใจ เกี่ยวพันกับใจไปในอนาคตไมมีสิ้นสุดเหมือนรางกาย
ถาไดพยายามบําเพ็ญตัวเราเต็มสติกาํ ลังความสามารถแลว คุณสมบัตินี้จะสนิท
ติดแนบกับใจตลอดไป ในขณะเดียวกันก็จะตัดกระแสแหงการทองเที่ยวในวัฏสงสารซึ่ง
เคยเปนมาอยางยืดยาวนาน และจะเปนไปอยางยืดยาวนานใหสั้นลงโดยลําดับ จนถึงขัน้
ตัดขาดโดยสิ้นเชิง ปรากฏแตความบริสุทธิ์ลวนๆ ภายในใจโดยถายเดียว ผูนั้นชื่อวา
เปนผูทรงไวซึ่งคุณธรรมอันสูงสง ไมมีคุณธรรมใดจะสูงสงยิง่ กวาและนอกเหนือไปจาก
ใจที่บริสุทธิล์ วนๆ แลวนั้นเลย นี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรม เมื่อมาถึงจุดนี้แลว
เปนธรรมสมบัติอันสวางกระจางแจงอยูกับใจและหายหวงโดยประการทั้งปวง
เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงตองฝน ฝนทุกระยะ อยาหา
ความสะดวกสบายตามนิสัย เพราะนั้นเปนทางเดินของกิเลสผลักดันใหไปตามอํานาจ
ของมันตางหาก เราตองการความผาสุกเพราะการปราบปรามกิเลสใหลดนอยลง และ
ดับไปเปนขัน้ ๆ ตอนๆ จนกิเลสหมดสิ้นไปจากใจตางหาก ซึ่งเปนจุดมุงหมายของธรรม
และความมุงหมายของเราดวยใจจริง
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งานนี้เปนงานชําระสะสางกิเลส ไมใชงานสั่งสมกิเลสอาสวะ จึงตองคํานึงถึง
ความพนทุกขจากกิเลสเสมอ อยาคิดสิ่งใดใหมากนอกเหนือไปจากความจดจอดูความ
เคลื่อนไหวของใจที่กิเลสพาใหเปนไป ตองใชความสนใจอยางมาก สติและปญญาจด
จองและพินิจพิจารณาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตที่มีการอารักขานั้นเทียบกับเด็กมีพี่เลี้ยง
คอยดูแลรักษาอยูเสมอยอมปลอดภัย ไมเปนอันตรายไดอยางงายดาย
จิตใจทีม่ ีสติปญญาคอยเขมงวดกวดขัน
คอยระมัดระวังสิ่งทีเ่ ปนภัยอยูโดย
สม่ําเสมอ ยอมไดรับความปลอดภัยและสงบเย็น มีสติปญญาเปนเครื่องระลึกรูและ
พิจารณาฟาดฟนหั่นแหลก สิ่งที่มาเกี่ยวของและกีดขวางลวงใจนั้น ใหขาดลงไปโดย
ลําดับๆ ใจยอมปลดเปลื้องภาระลงไดเปนพักๆ ตอนๆ ภาระก็คือของหนักที่กดถวง
จิตใจนั้นแล
เมื่อปญญาตัดขาดภาระเหลานั้นไปเปนขั้น ๆ ตอน ๆ จิตใจยอมมีความสงบ
เย็น มีความผองใส มีความสงาผาเผยองอาจกลาหาญ จากนั้นก็กลาหาญชาญชัย ไมมี
หวั่นตอกิเลสตัวใดทั้งสิ้น ขึ้นชื่อวากิเลสแลวไมวาประเภทใดเปนสูไมถอย ใจกลาหาญ
เต็มภูมเิ พราะเชื่อกําลังสติปญญาศรัทธาความเพียรของตน
เมื่อยังเชื่อตนไมไดก็ตองลมลุกคลุกคลานไปกอน เหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะนั่น
แหละ กลิ้งไปโนนกลิ้งไปนี้ เดี๋ยวถูกเตะออกไปขางนอกเดี๋ยวถูกเตะเขามาขางใน เตะวก
ไปเวียนมา ถูกขยี้ขยําดวยฝาเทาอยูทํานองนั้น โดยไมมีจดุ หมายปลายทางวาจะยุติ
เมื่อไร จนแหลกแตกกระจายไปในที่สุด นี่แหละการทองเที่ยวในวัฏสงสารเหมือน
ฟุตบอลที่ถูกฝาเทาเขาเตะกลิ้งไปกลิ้งมาในสนามกีฬานั่นแล
นี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราใหเขาสูภพนั้นใหเขาสูภพนี้
แมในวง
ปจจุบันคือในอัตภาพนี้ ก็ยังถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยูดวยความไมมีสติ ดวยความไม
มีปญญาเครื่องคัดคานตานทานหรือตอสูกัน พอใหมีความสงบสุขตอจิตใจไดบางเลย
นาทุเรศเวทนาเอานักหนา
ที่นักปฏิบัติภาวนาเราเสียเปรียบใหกิเลสในสนามรบนะ
ฉะนั้นจงทําความเขาใจกับตนอยูเสมอ อยาปลอยวางหนาที่การงานอันสําคัญของตน
ใหกิเลสควาเอาอาวุธเรากลับมาทําลายเราบนเวทีแหงความเพียร ครูอาจารยทนดูไมได
จะกระอักเลือดตายตอหนาเวทีนั่นแล เพราะอับอายขายหนาเกินกวาจะทนดูตอไปได
อยาเห็นงานใดเปนสิ่งทีป่ ระเสริฐเลิศเลอ ยิ่งกวางานแกกิเลสงานปราบกิเลสที่ทํา
ดวยความเพียร เพื่อความรูแจงเห็นจริงซึ่งธรรมทั้งหลายภายในใจ พระพุทธเจาจะ
ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาเพราะงานประเภททีเ่ รากําลังทําอยูเวลานี้ ทานทรงทํามาแลวทั้ง
ฝายเหตุคือการตอสูวิธีตอสูและผลเปนที่พอพระทัยแลว จึงไดนําอุบายวิธีตางๆ นี้มา
สอนพวกเราใหดําเนินตาม จงดําเนินตามหลักของศาสดาสมกับคําอุทิศตอทานวา พุทธฺ ํ
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สรณํ คจฺฉามิ จงถือพระองคเปนที่ฝากเปนฝากตายในแนวรบ ใหบรรจบลงดวยชัย
ชนะ ธรรมมากนอยตั้งแตสมาธิธรรม ปญญาธรรมเปนขั้นๆ ขึ้นไปจะปรากฏขึ้นจากใจ
ของผูปฏิบัติโดยลําดับ ตลอดถึงวิมุตติธรรม แยกกันไมออก เมื่อการปฏิบัติดําเนิน
เปนไปตามคลองธรรมที่ประทานไว จะตองไดรับผลอยางนั้นแนนอน ไมมีอะไรมากีด
กั้นได
จงนึกนอมถึงพระพุทธเจายิ่งกวาสิ่งใด
และนึกถึงธรรมเปนหลักใจอยูโดย
สม่ําเสมอ ในอิริยาบถตางๆ ไมเลือกกาลสถานที่ เวลาเกิดความทอถอยออนแอขึ้นมา
ในขณะใดใหพึงทราบวา นั้นคือกิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายจิตใจแลว ไมใชอะไรที่ไหนมา
ทําใหออนแอทอแท คือตัวกิเลสโดยแทนั่นเอง
จงระลึกถึงพระสงฆที่ทานอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายมากอนพวกเรา จนได
เปนสาวกของพระพุทธเจา การเปนอรหันตสาวกของพระพุทธเจาขึ้นมาแตละองคนั้น
ไมใชเปนของหาไดอยางงายดาย
ตองเอาชีวิตจิตใจเขาแลกเสียเปนสวนมากดังใน
ตํารับตําราทานแสดงไว สวนเราจะมาลางมือเปบเอาเฉยๆ มันก็ขัดตอสรณะที่ทา น
ดําเนินมา และขัดตอธรรมของพระพุทธเจาดวย จึงไมควรอุตริคิดทํากัน จะเปนปฏิปทา
แหวกแนวศาสนธรรมของศาสดา ผูมีความเพียรนั้นแลจะเปนผูหลุดพนจากทุกขไปได
อยางแนนอน ความไมเพียร ความขี้เกียจออนแอ แตขยันกินขยันนอน หมูสูไมได แต
จะหลุดพนกิเลสกองทุกขนั้น ไมเคยมีในแบบแผนตํารับตําราฉบับใดเลย จึงอยาหา
ธรรมนอกตํารา (คลังกิเลส) มาแขงศาสดา
ดวยเหตุนี้จงึ ไมควรนําความออนแอทอถอยซึ่งเปนขาศึกตอความเพียร เขามา
ใชในวงการปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส จะเปนการขัดแยงตอศาสนธรรมและหลักของศาสดา
ที่ทรงสอนไวโดยถูกตองทุกแงทุกมุม ตลอดการดําเนินของทานและสาวกทั้งหลายที่
เปนตัวอยางอันดีเยี่ยมแกพุทธบริษัท จะเปนการขัดแยงไปหมด จะเปนขาศึกตอทาน
ดวย เปนขาศึกตอศาสนธรรมดวย จงพากันยึดหลักนี้ไวภายในใจอยาไดลดละปลอย
วาง ความพยายามตะเกียกตะกายทั้งหลายจะเปนมงคลแกตัวเราเองและวงพระศาสนา
ไมมีประมาณ
จงคิดใหถึงใจกับตนเองวา เราเปนศิษยตถาคตองคลือนามในหมูสัตว จะไม
ยอมถือความลําบากลําบนในการประกอบความพากเพียรเขามากีดขวางลวงใจ เพราะ
เปนอุบายของกิเลสหลอกเรามานาน ทําอยางไรจะมีความเขมแข็งมีความกลาหาญชาญ
ชัย อุบายใดที่จะเปนไปเพื่อการสงเสริมเราใหมีการกาวหนาทางดานธรรมะเปนขั้นๆ
ไปนั้น เราจะพยายามคิดหาอุบายนั้น มาตอตานกันกับความทอถอยออนแอตลอดไป
ไมยอมใหกิเลสที่เคยหลอกใชเรามานานนํามาหลอกใช และบังคับทรมานเราอีกตอไป
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เมื่อชีวิตสติปญญาเรายังพอผลิตพอคิดคนขึ้นมาตอสูกับกิเลสมีอยู นี่คือการปลุกใจ
ตัวเองเพื่อความกลาหาญในการรบการตอสูกับศัตรูหมูปจ จามิตรทั้งหลาย และเพือ่ มี
กําลังใจอยูเสมอ ไมหลงกลของกิเลสที่คอยกระซิบหลอกหลอนอยูตลอดเวลา สวน
สติปญญาอันเปนอาวุธสําคัญ เราพอคิดคนขึ้นมาใชไดกับทุกคนที่สนใจคิดและเปลื้อง
ตน ไมเปนธรรมที่เหลือวิสัยอะไรเลย
การนั่งสมาธิที่จะใหมีความสงบดวยอารมณของสมถะ ก็ใหทําอยางจริงจังตาม
หลักของสมถะ เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็อยาหวงสมถะอยาหวงสมถะ คืออยา
ไปหวงสมถะคือความสงบใจ ใหทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยทางดานปญญาจริงๆ อยาให
งานสมถะและวิปสสนากาวกายกัน จะรูเ ห็นสิ่งใดก็ใหรูเห็นดวยปญญาที่จดจอตอแขนง
กันจริงๆ จะเห็นไดชดั โดยลําดับวากิเลสลดนอยลงไปเพียงไร ตลอดถึงกิเลสขาดเปน
วรรคเปนตอนไปก็ทราบดวยปญญา เพราะปญญาเปนเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภท
ไมมีอันใดจะนอกเหนือสติปญญานี้ไปไดเลย ในวงแหงเครื่องมือการชําระซักฟอกกิเลส
ออกจากจิตใจ
สมาธิเปนตนทุนใหจิตใจไดรับความสงบ ไมหิวโหย ไมดิ้นรนกวัดแกวง เปนจิต
ที่อิ่มตัวกับอารมณทั้งหลาย เวลานําไปใชทางดานปญญา จิตก็ตั้งหนาตั้งตาทําหนาที่
ของตนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะจิตมีความอิ่มตัวดวยความสงบ ผิดกับจิตที่ไม
สงบและแสดงความหิวโหยโรยแรง
ยุงเหยิงวุนวายสายแสทุกแงทุกมุมดวยสัญญา
อารมณตางๆ อยูมาก การบังคับจิตประเภทนี้เขามาสูดานปญญา ก็เถลไถลไปตาม
สัญญาอารมณนั้นเสีย ไมเปนปญญาความแยบคายใหตามตองการ
ดวยเหตุนี้ทา นจึงสอนวา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา
สมาธินั้นแหละเปนตนทุนของปญญา หรือเปนเครื่องหนุนปญญาใหทํางานดวยความ
สะดวก ใหทํางานตามหนาที่ของตนดวยความคลองแคลวไมอืดอาดเนือยนาย นั่น แม
ทานสอนไวอยางนี้ก็จริง เมื่อถึงคราวที่เราจะใชปญญามาปฏิบัติตอจิตดวงที่ผาดโผน
โลดเตนไปดวยอารมณตางๆ อันเปนเรื่องของกิเลส ก็ใหนํา สติ ปญญามาใชใหทันกับ
เหตุการณดังที่เคยกลาวไวแลวในปญญาอบรมสมาธิ
จิตคิดไปในแงใดมุมใดอันเปนเรื่องของกิเลส
ตามตอนมาดวยสติปญญา
จนกระทัง่ จิตหรือกิเลสมันจนตรอกจนมุม ยอมรับความจริงจากปญญาแลวสงบตัวลง
ไป นั่นแลเรียกวาการทรมานจิตทันกับเหตุการณ
ความสงบประเภทนีม้ ีความแกลวกลามาก มีความอาจหาญมาก ทั้งขณะที่สงบ
ตัวลงก็ลงไดอยางอาจหาญรูเหตุรูผลที่เปนมาโดยลําดับ เวลาถอนขึ้นมาแลวก็มีความ
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กลาหาญชาญชัย มีความกระหยิ่มตองานของตนที่ทํามาแลว และยึดไวเปนหลักใจไมมี
วันลืมกระทั่งวันตาย นี่เปนอุบายหนึ่งที่เรียกวา ปญญาอบรมสมาธิ
อุบายที่สมาธิอบรมปญญาก็คือเรื่องสมถะ อุบายของปญญานี้ใชปญญาอบรมจิต
ใหเปนสมาธิ โดยไลตตี อนจิตที่กําลังผาดโผนโจนทะยานนั้นใหเขาสูความสงบไดดวย
การยอมจํานนตอปญญา กาลใดขณะใดที่ควรจะนํามาใชในธรรมแงใด เราก็นํามาใช
เพื่อประโยชนของเราเอง ไมมีอะไรผิด และขัดของในวงความเพียรของผูปฏิบัติที่
ตองการความแยบคายใหทันกับกลมายาของกิเลส ที่เคยฉลาดแหลมคมบนหัวใจมาแต
กาลไหนๆ
การเกิดตายไมควรสงสัยแลว
เพราะเราเปนตัวเกิดตัวตายมาตลอดอยูแลว
ความทุกขความลําบากที่ติดตามมากับความเกิด
ตอเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงวาระ
สุดทายคือ ตาย ไมมรี ะยะหางกันเลยกับตัวเรา ชาติป ทุกฺขา เวลาเริ่มเกิดอยูในทองแม
มันก็ทุกขทรมานแสนสาหัสอยูแลว เปนแตจาํ ไมไดเทานั้น เวลาตกคลอดออกมาก็
ออกมาจากชองแคบ ซึ่งเปนความทุกขความทรมานอยางมากมาย เรียกวาเดนตาย ถึง
ไดเปนมนุษยขึ้นมา แตพากันมองขามเหตุการณอันรุนแรงนี้ไปเสีย เพราะคนใดที่เกิด
ขึ้นมาเปนลูกเปนหลานของตน ใจพุง ไปทางความดีอกดีใจไปเสีย ความทุกขความ
ลําบากที่เด็กเผชิญและตกคลอดมานั้นไมไดคํานึงกัน จิตเพลินมองขามความจริงไป
เสีย ชาติป ทุกฺขา เลยไมเห็นโทษแหงความเกิดเรื่อยมาและยังจะมองขามเรื่อยไป ไม
มีการยอนจิตกลับมาคิดกันบางพอไดเห็นโทษของความเกิด อันเปนเครื่องหมายของผู
นับถือพุทธศาสนาและผูปฏิบัติธรรม
ตอจากนั้นก็ไปตําหนิความตาย ไมอยากตายกันมีแตอยากเกิดทาเดียว เมื่อผิด
แตตนมาแลวตอนปลายมันก็ผิดเรื่อยไป
ถาพิจารณาใหเห็นความจริงตามหลัก
ธรรมชาติอันเปนหลักธรรมแลว วาการเกิดนี้มีความทุกขมากนอยเพียงไร ไดเห็น
ประจักษตาประจักษใจแลว การแกชราคร่ําคราลงไป มันก็มีทุกขติดแนบไปโดยลําดับๆ
ไมขาดวรรคขาดตอนเลยเรื่อยมา จนถึงวาระสุดทายนั่นแหละถึงตายไป กอนจะตายก็มี
ความทุกขแสนสาหัสจนทนไมไดจงึ ตองตายนั่นเอง
นี่เปนไปอยูกับสัตวกับบุคคลทุกภพทุกชาติ ทุกอัตภาพรางกาย ไมมีอัตภาพใด
ที่จะเดินขามความทุกขนี้ไปได นับแตวันเกิดจนถึงวันตาย ตองเปนไปกับความทุกข
อยางแนบสนิทติดกันแยกไมออก นี่ความจริงที่มอี ยูกับสัตวโลก มีอยูกับเราทุกคน
เราเปนนักคิดนักพินิจพิจารณา มีสติปญญาเปนเครื่องมือบุกเบิกใหเห็นความ
จริงของสิ่งเหลานี้ ทําไมจะไมรูไมเห็นเพราะสิ่งเหลานี้มีอยูกับตัวเราเอง เราก็เคยผาน
มาอยูแลว ปจจุบันนี้ก็มีอยูกับอัตภาพรางกายนี้ ขึ้นชื่อวาทุกขไมทุกขทไี่ หน นอกจาก
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๖๗

๑๖๘

เบญจขันธกับจิตใจที่สัมผัสสัมพันธกันอยูนี่เทานั้น จึงควรพิจารณาแยกแยะใหเห็นตาม
หลักความจริง ไมควรสงสัยเรื่องความเกิด วาจะมีความสุขความสบายสําราญบานใจใน
ภพนั้นภพนี้ มันเต็มไปดวยทุกขดังกลาวนี้ทั้งนั้นแหละ
สิ่งที่เปนสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไร ทานกลาวไวแลววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ , จนกระทั่งถึง ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโท
มนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, สมุทโย โหติ. นั่น
แหละปลายของมัน ผลของมันเปนไปจากอวิชชา นี่แหละตัวผลิตทุกขทั้งหลาย จับสัตว
ไสเขาไปในภพในชาติ ไสเขาไปในกองทุกขก็คือกิเลสตัณหาอวิชชานั่นแลเปนตัวการจะ
เปนอะไรไป
ถาเห็นสิ่งเหลานี้วาเปนภัยตอตนเองอยูแลว
ทําไมความเพียรจะไมแกกลา
สามารถจะไมบากบั่นภายในตน จะเปนไปไดเหรอมนุษยเราทั้งคนนะ นอกจากจะ
พิจารณาแบบเผินๆ ความขี้เกียจเต็มตัว หัวใจเปนคลังกิเลสอยูเต็มลนเหลือบัญชีไป
เสียอีก
มองอะไรดูอะไรก็ใหกิเลสพาดูใหกิเลสพามอง ใหกิเลสพาทํา ใหกิเลสพาคิด
มันก็เปนไปตามเรื่องของกิเลสเปนผูค ิดบัญชีเอาเสียหมดละซิ เรื่องของธรรมที่บนเพอ
กันอยากรูอยากเห็น จึงไมปรากฏแมแตเงาภายในใจและกิริยาที่แสดงออก ถาธรรมพา
คิดธรรมพามอง ธรรมพาพินิจพิจารณาแลวจะไมขามความจริง จะตรงเปงกับความจริง
ทุกระยะ และทราบความจริงอยางซึง้ ใจไปโดยลําดับไมตองไปถามใคร เพราะสัจธรรม
มีอยูกับทุกคน
คําวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ มีอยูที่ไหนถาไมมีอยูในธาตุขันธในจิตใจของเรานี้ สมุทัย
อริยสจฺจํ ถาไมมีอยูในใจจะมีอยูที่ไหน มันสัมผัสสัมพันธและบีบบังคับใจเราอยู
ตลอดเวลา ทําไมจะไมเห็นถาใชสติปญญาพิจารณาแบบนักธรรมะ มรรคปฏิปทา
หมายถึงอะไรถาไมหมายถึง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาสมาธิเปนที่สุด ซึ่งมีอยู
ภายในกายในใจของคนๆ เดียวนี้จะหมายถึงอะไร นี้แหละเปนเครื่องบุกเบิก เปน
เครื่องสอดสองมองดูทุกขสัจ สมุทยั สัจ ใหเห็นทะลุปรุโปรงไปหมดดวยมรรคสัจมี
สติปญญาเปนสําคัญ
เมื่อมองทะลุไปแลวสมุทัยมันก็ขาดลงไปโดยลําดับๆ นิโรธ คือความดับทุกขนนั้
เปนผลของมรรคที่ทําหนาที่ไดมากนอยเพียงไร
กิเลสตายไปมากนอยทุกขก็ดับไป
เรื่อยๆ นิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆ นิโรธไมไดทํางานแกกิเลส นิโรธเกิดขึ้นจากการที่
กิเลสดับไปเพราะอํานาจของมรรค ทุกขจึงดับไปพรอมในระยะเดียวกันนั้น จนวาระ
สุดทายทุกขก็สิ้นไปหมดจากใจ ทานเรียกวา เรียนสัจธรรมจบ เพราะสัจธรรมทั้งมวลมี
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๖๘

๑๖๙

อยูที่ตัวของเรานี้ ในตํารับตําราจะมีมากนอยเพียงไร ทานไมไดชไี้ ปไหนนี่ ไปดูซิใน
ตํารา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ชี้เขามาที่กายที่จิตของสัตวของเราของทานนี้ทั้งนั้น จง
พิจารณาเขามาจุดนี้ นี้คือจุดแหงความจริง อยามองขามความจริงนี้ไปจะไมเจอความ
จริงตลอดไป ถามองขามนี้แลว
ฉะนั้นทานจึงสอนใหมองเขามาสูความจริง คืออริยสัจที่มอี ยูภายในกายในใจ
ของเรานี้เปนความจริงอยูตลอดเวลา ใครจะวินิจฉัยใครครวญหรือจะนอนหมกจมกัน
อยูที่นั่นมันก็เปนสัจธรรมอยูโดยตรง ถาพิจารณาใหรูแจงเห็นจริงก็รูสจั ธรรม เมื่อรูสจั
ธรรมแลวก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เปนทางกาวเดิน ผูที่หลุดพนหรือผูที่จะกาว
ขามหรือรูเทาในสัจธรรมทั้งสี่ รูรอบสัจธรรมทั้งสีน่ ี้แลวหมดหวง ก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่
แลวนั่นแล นั่นไมใชสัจธรรม
สัจธรรมมีทกุ ข สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งสองฝายนี้เปนคูปรับกัน เปนคูอริกันหรือ
เปนเครื่องแกกัน ทุกขกับสมุทัยเปนฝายผูกมัด นิโรธกับมรรคเปนฝายแกฝายถอดถอน
ฝายระงับดับลงไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ดับลงโดยสิ้นเชิง หลังจากความดับแหงกิเลส
ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแลวนั้นแล คือความหลุดพนของจิต จากนั้นจิตก็ไมเปนสัจธรรม
ตอไปอีก
ในขณะที่จติ ยังมีกิเลสหุมหออยูนั้นเปนสัจธรรมทั้งดวงทีเดียว พอชําระซักฟอก
กิเลสอันเปนสมุทัยสัจออกจากใจหมดแลว ใจก็กลายเปนความจริงอันประเสริฐ แต
ไมใชความจริงในอริยสัจ เปนความหลุดพนของตัวเอง อันนี้ไมใชสัจธรรม การพิจารณา
จึงเปนกิริยาทั้งนั้น เมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแลว สัจธรรมทั้งสีน่ ี้ก็เปนอันวาหมดหนาที่ไป
เชน มรรคเปนเครื่องดําเนินแกกิเลสก็หมดหนาที่ไป เหลือแตความบริสุทธิ์ลวนๆ
นี้แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหา ไมใหมีเกี่ยวของภายในจิตใจไดอีก
เลยตลอดอนันตกาล ไมมีกาลใดสมัยใดที่ทุกขจะเขามาสัมผัสสัมพันธใจไดอีก หรือตน
จะไปโดนทุกขที่ตรงไหนภายในใจอีก ภพนั้นภพนี้ไมมีในจิตแลวทุกขจะมีที่ไหนได ก็มี
แตความบริสุทธิ์พุทโธเทานั้น
นอกจากทุกขประจําขันธซึ่งพระพุทธเจาแลสาวกก็
ยอมรับรูแตไมยึดเทานั้นเอง
นี่คือผลแหงการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในใจ ดวยความ
พากเพียร อยาลดละทอถอย ใหเอาใหจริงใหจังตองานของตนอยางยิ่ง อยาเห็นงานใด
เปนสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกวางานของพระเรา นี่แหละพระเรามีงานอยางนี้ นี่แลงานของพระ
ในครั้งพุทธกาลทานมีอยางนี้กันทั้งนั้น องคใดออกจากสกุลตางๆ มาบวชในสํานักของ
พระพุทธเจาหรือสํานักใดก็ตาม
เมื่อไดสดับตรับฟงพระโอวาทของพระพุทธเจาให
เต็มที่เต็มฐานแลว ก็ออกประกอบความพากเพียรที่เรียกวาทํางาน เดินจงกรม นั่ง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๖๙

๑๗๐

สมาธิภาวนาชําระจิตใจประจําตนไมลดละ จนบรรลุผลสําเร็จดังใจหวัง นี่ละงานคือการ
ชําระจิตใจ
ชําระมันทําไมจิตใจนะ ก็มันเต็มไปดวยของสกปรกรกรุงรังอยูภายในนั้นมาตัง้
กัปตั้งกัลปนับไมถวนแลว จึงตองชําระสะสาง และสิ่งนี้แลเปนตัวเหตุที่พาใหไดรับ
ความทุกขความทรมานในภพนอยภพใหญเรื่อยมา จึงตองชําระมันออกใหหมด ดวย
กิจการงานเหมาะสมของเราที่ดําเนินอยูนี้ เมื่อชําระเสร็จสิ้นลงไปแลว อดีตก็หมด
อนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวง เพราะจิตนั้นบริสุทธิ์เต็มตัวแลว แม
ปจจุบันก็รูเทา ไมยึดทัง้ อดีตทั้งอนาคตทั้งปจจุบนั รูตามความจริงโดยตลอดทั่วถึง ไม
มีจดุ มีตอมทีไ่ หนอีกแลว นั่นแลคือการเสร็จงานอันวิเศษ กลายเปนคนวิเศษขึ้นมา
ภายในตัวเอง ซึ่งแตกอนหาคุณคาไมได
จงสนใจพินจิ พิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง เอารางกายนี้เปนตัวเหตุ เปนสนามรบ
เปนสถานที่คลี่คลายดูความจริง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ จนกระทั่งอาการ ๓๒
สิบสอง มีแตความจริงลวนๆ ภายในตัวเรา จงมองลงไปตามจุดความจริงดังทีท่ าน
สอนไวนั้น จะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจ ตลอดถึงกระแสของใจที่ไปคิดสําคัญมั่น
หมายวานั้นเปนเรานี้เปนของเรา รูปเปนเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนเรา
เปนของเรา
เพราะความ
ความสําคัญมั่นหมายเหลานั้นมันจะหมดความหมายไปทันที
เสกสรรทั้งหมดนี้เปนเรื่องของกิเลสทัง้ มวล เมื่อปญญาไดชะลางเขาไปตรงไหนแลว จะ
มีแตความจริงลวนๆ ปรากฏขึ้นมา ความจอมปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปนยอตางๆ
นั้นจะหายหนาไปหมด ปรากฏแตความบริสุทธิ์ที่ไมยึดไมถือสิ่งใด เพราะรูเห็นตาม
ความจริงเต็มสวนแลว นี่คือการปลอยวางอุปาทานในขันธ ปลอยวางอุปาทานในจิต
ปลอยดวยอุบายดังกลาวมา
เมื่อปลอยวางหมดแลวก็ไมไดบอกวาเลิศ หากรูภายในตัวเอง ไมมีการเสกสรร
ปนยออีกแลวที่นี่ อยูตามความจริง อยูตามหลักธรรมชาติ ไมสําคัญตนวาสูงยิ่งกวา
ผูอื่นผูใด ไมสําคัญตนวาต่ําตอยนอยหนากวาผูใด ไมยกตนขมผูหนึ่งผูใด แลวไมนึก
คิดนําเรื่องของผูใดเขามาเปนอารมณเหยียบย่ําทําลายตน ตางอันตางจริง ขางนอกก็
จริงขางในก็จริง ใจก็จริง จริงทุกสิ่งทุกอยางแลวไมกระทบกระเทือนกัน นั่นคือความอยู
สบายในระหวางขันธกับจิต อยูสบายในระหวางโลกกับเรา เพราะรูเ ทาทันหมดแลวไม
ไปเกาะไมไปยึด ก็ไมมีอะไรมากระทบกระเทือน
พอสิ้นวาระของธาตุขันธที่สืบตอกัน มันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของ
ขันธสมมุติ ซึ่งเราก็ไดพิจารณารอบตัวไวหมดแลว ยอมไปอยางสุคโต ไปอยางเปนสุข
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สุขอันนี้ไมใชสุขธรรมดาในวงสมมุติ เปนบรมสุขที่เรียกวา ปรมํ สุขํ ปรมํ สุขํ ไดแก
ทานผูที่ไปจากธาตุจากขันธจากอุปาทานโดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรหวงใยเลย เปน
อนาลโย คําวา อนาลโย คือความหมดอาลัย ก็หมดที่ใจนีเ้ องไมใชหมดที่ไหน อยา
เที่ยวตะครุบเงากัน
ฉะนั้นผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมของจริง จงอยาไปคาดไปหมายเรื่องมรรคผลนิพพาน
วาจะอยูในสถานที่ใด นอกจากจะอยูในทามกลางแหงสัจธรรมทั้งสีน่ ี้เทานั้น ไม
นอกเหนือไปจากนี้เลย พึงทราบวาสัจธรรมทั้งสี่ สติปฏฐานสี่ซึ่งมีอยูกับกายกับใจเรานี่
แลคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ใหดูตรงนี้ใหดี แลวจะเปนที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่ง
กวาผูหนึ่งผูใดมาบอกมาสอนเปนไหนๆ ปจฺจตฺตํ รูจ ําเพาะตน สนฺทิฏฐิโก เห็นเอง
ประจักษใจหายสงสัย
ธรรมเหลานี้เปนธรรมสําคัญ ทีจ่ ะไดนําไปประพฤติปฏิบัติใหปรากฏผลขึ้นกับ
ตัวเอง ดวยความเขมแข็งทางดานความเพียรและเขมแข็งทุกดานทุกทาง ขอวัตรปฏิบัติ
ภายนอกภายในมีความกลมกลืนกัน เพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายใน คือใจเราเอง
ขางนอกเหลวไหลขางในก็โลเล ถาขางนอกดีขางในก็ดี แนนหนามั่นคงไปทุกสัดทุกสวน
เพราะเราทําเพื่อเรา ไมไดทําเพื่อผูหนึ่งผูใด
จงเอาใหจริงใหจัง ใหเห็นธรรมวิเศษที่มีอยูในทามกลางแหงขันธนี้คืออะไร คือ
จิตที่บริสุทธิ์จากการชําระซักฟอกดวยตปธรรม เมื่อจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวไม
ตองเสกสรร หากรูชัดๆ วาแตกตางกับสิ่งทั้งปวงในแดนสมมุติ แตกตางจากทุกสิ่งทุก
อยางในโลก ไมมีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมทีบ่ ริสุทธิ์เปนอันเดียวกัน คือ ธรรมเปน
จิต จิตเปนธรรม จิตกับธรรมทีเ่ ปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ไมเหมือนสิ่งใด จะรูภายในตัว
ของผูปฏิบัติเอง จงพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนอัตสมบัติของตนใหได เพราะนักบวช
เราพรอมทุกอยางแลวทางการรบเพื่อจบพรหมจรรยในพุทธศาสนา อันเปนศาสนาที่
เลิศในหัวใจของผูเรียน ผูปฏิบัติและรูเห็น
หยุดแคนี้แล
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓

กิเลสเทานั้นทําใหสัตวมืดบอด
ทางโลกกับทางธรรมผิดกันอยูมาก ทางโลกนั้นเรือ่ งมักเปนไปตามประสีประสา
ไมคอยมีขอบเขตเหตุผล ความรูความเห็นการแสดงออกทุกแงทุกมุม มักมีกิเลสของไม
ดีเปนเครื่องควบคุมใหเปนไป โดยไมไดสํานึกผิดถูกชั่วดีประการใด นี่เปนแงของโลก
แงของธรรมตองใชความใครครวญพินิจพิจารณากอนจะแสดงออก
แมความคิด
ทางดานจิตใจ ก็ตองระมัดระวังวาผิดถูกดีชั่วประการใด ควรคิดหรือควรระงับ ควรดับ
ควรงดเวน กาย วาจา การแสดงออกตลอดความประพฤติ มีเหตุมีผลเปนเครื่องบังคับ
เพื่อยังตนใหมีความราบรื่นดีงามอันเปนผลฝายธรรม ติดตอสืบเนื่องกับการระบาย
ออกไปเรื่อยๆ ทุกระยะ นี่คือแงของธรรม ทําผูประพฤติปฏิบัติธรรมใหเปนคนดีมใี จ
สะอาดไปโดยลําดับ กาย วาจา ก็สะอาดสวยงาม โลกกับธรรมจึงตางกันอยางนี้
โลกทั้งโลก อยากจะพูดวารอยทั้งรอยแหงการแสดงออกของโลกที่ไมไดสนใจใน
ธรรมเครื่องทดสอบความผิดถูกดีชั่วตางๆ มักแสดงออกเพราะอํานาจของกิเลส (ฝาย
ต่ํา) เปนผูบ งการใหแสดงออกมา จะแสดงความยิ้มแยมแจมใส แสดงการหัวเราะซึ่ง
เปนสิ่งทีโ่ ลกยินดีก็ตาม แตก็ไมพน จากเรื่องของกิเลสพาใหเปนไปจนได เพราะไมมี
เครื่องตานทานหักหาม
เรื่องของธรรมนั้นผิดกัน เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงมีทางเดินคนละทางหรือ
เดินสวนทางกัน และเปนขาศึกตอกันอยูเรื่อยมาแตกาลไหนๆ เปนแตเราไมมีความรู
ความสามารถฉลาดพอ ที่จะรูกลมายาของกิเลสประเภทตางๆ ที่พาใหแสดงออกและที่
ฝงอยูภายในใจเทานั้น จึงเปนเหมือนกับสัตวที่ถูกจูงไปในที่ตางๆ แมที่สุดถูกจูงเขาสูที่
ฆา ก็ยังไมรสู ึกวาตนถูกจูงเขาไปสูท ฆี่ าที่ทําลาย
กิเลสจูงสัตวโลกก็จูงเชนนั้นเหมือนกัน ถาไมมีธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรม
เปนตน ตรวจตราทดสอบ ยอมไมมีทางทราบไดเลยวากิเลสเปนภัยแกตัวเอง ความรัก
ก็วาเรารัก ความรักเปนของเรา เปนเนื้อเปนหนังของเรา ความเกลียด ความชอบ ความ
โกรธ โมโหโทโส ก็วาเปนเราเปนของเรา เปนเนื้อหนังของเรา เพราะกิเลสบังคับให
เชื่อมโยงเขาติดกันอยางแนบสนิทระหวางเรากับสิ่งเหลานั้น ไมใหทราบไดเลยวาอะไร
เปนอะไรระหวางของจริงกับของปลอม เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่แสดงออกจึงเปนไปดวย
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ความเต็มใจ
ไมเฉลียวใจเลยวาสิ่งที่พาใหแสดงออกนั้นมาจากเรื่องอะไรพาให
แสดงออก เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องวัด เครื่องตวง เครื่องทดสอบกัน
การพูดทั้งนีไ้ มไดประมาทโลกแตอยางใด แตพูดตามหลักความจริง เพราะเรา
ก็อยูในโลก
และเคยอยูใตอํานาจของกิเลสมานานเชนเดียวกัน แมขณะนี้ก็มิได
หมายความวา อยูเหนือกิเลสแลว ธรรมเปนของกลางจึงพูดไดตามหลักธรรมชาติของ
ทั้งฝายดีฝายชั่ว คือทั้งฝายกิเลสและฝายธรรมะ พูดไดอยางเปนธรรม เพื่อทานผูมงุ
ธรรมไดฟงไดอานและเขาใจตามหลักความจริง
ใครก็ตามถาไมไดศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมมากอน
จะไมสามารถรูไดวา
กิเลสเปนสิ่งแหลมคมมาก เปนเจาอํานาจบนหัวใจของสัตวโลกและเปนมานานเพียงไร
ในดวงใจแตละดวงๆ นั้น ไมมีใจดวงใดเปนอิสรเสรีภายในตนเพราะไมถูกกิเลส
ประเภทตางๆ ครอบงําอยูนั้นเลย เมื่อเปนเชนนั้น การกระดิกพลิกแพลงเคลื่อนไหว
ไปมาในอากัปกิริยาใดๆ จึงไมพน จากการถูกกิเลสจูงจนได จูงใหรักก็ตองรักโดยไม
เฉลียวใจ จูงใหชังก็ตองชังอยางไมเฉลียวใจ จูงใหเกลียดใหโกรธใหโลภประการใดๆ ก็
ตองเปนไปตามนั้น โดยไมมีความเฉลียวใจวา สิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนั้นผิด หรือนี้เปนประการ
ใดจึงตองเปนอยางนี้ ไมมีความเฉลียวใจ เพราะสิ่งนั้นลึกลับอยูฉากหลัง ตาคือ
สติปญญาธรรมดาก็มองไปขางหนาเสีย ไมระลึกรูพอจะมองยอนหลังไดบาง จึงไม
สามารถทราบเรื่องของกิเลสที่อยูฉากหลังได
สวนธรรมะสามารถมองยอนหลังได คือปญญา ดังนั้นผูไมเชื่อธรรมคือความจริง
ไมเชื่อศาสนธรรม ยอมไมอาจเชื่อและกราบพระพุทธเจาไดลงคอ เพราะอํานาจความ
จอมปลอมหุมหอปดบังใจเสียจนมืดมิดปดทวาร และกลายเปนผูหมดคุณคาภายในตัว
เสียจริงๆ เหลือแตรางมนุษยเทานัน้ ที่วาเปนคนกับโลกเขา เพราะกิเลสนั้นพาใหเชื่อ
ธรรมไดยาก และนับวันจะมีจํานวนมาก แตเรามิไดนับเขาในจํานวนเหลานี้ จึงควร
ภาคภูมิใจในวาสนาของตน ที่ไดเกิดมาพบธรรมของศาสดาองคเอก และไดบวชใน
ศาสนา
เพราะคนและสัตวทั้งสามโลกธาตุนี้ ไมมีใครทีจ่ ะขุดคนทั้งฝายกิเลสประเภท
ตางๆ ทั้งมวล และธรรมตั้งแตขั้นพืน้ ๆ แหงธรรม จนถึงขัน้ สูงสุดวิมุตติ เปนธรรม
วิเศษ ธรรมประเสริฐ ขึน้ มาใหโลกรูเห็นได มีพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว ทรงพบ
ทรงเห็นประจักษพระทัย ทั้งเหตุคือวิธีการขุดคนคุยเขี่ยทําลายสิ่งที่เห็นวาเปนภัย และ
บํารุงสงเสริมสิ่งที่เห็นวาเปนคุณขึ้นมาเปนลําดับ และทําลายไดไมมเี หลือ

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๑๗๓

๑๗๔

ทั้งฝายดีก็พยายามรื้อฟนขึ้นมาและบํารุงรักษาโดยตลอดจนเจริญเต็มที่
หา
ความเจริญกวานั้นไมมีแลว กลายเปนพระทัยที่บริสุทธิ์หลุดพนจากสิ่งกดถวง หรือเจา
มหาอํานาจวัฏจักรโดยประการทั้งปวง จึงนําธรรมเหลานั้นมาประกาศสอนโลก
ทั้งนี้พระพุทธเจาทรงทําหนาที่พระองคเดียว ไมมีใครเขาไปเกี่ยวของชวยเหลือ
บางเลย ทรงยากเย็นเข็ญใจแคไหน ฟงและอานดูก็รูเอง
ศาสดาองคนี้แลเปนผูนําวิธีการและชี้บอกทั้งฝายโทษ คือฝายกิเลส ที่จะพาให
สัตวทั้งหลายเปนโทษเปนบาปเปนกรรม ทัง้ ฝายธรรมที่จะยังสัตวทั้งหลายใหเปนบุญ
เปนคุณ เปนความรูความฉลาด ทําประโยชนใหแกตนและแกโลกไดไมมปี ระมาณ พวก
เราผูลางมือคอยเปบมีความรูสึกอยางไรบาง ควรคิด อยานอนใจเปนหมูนอนคอยเขียง
อยูดวยแกลบรําเครื่องปรนปรือที่ลนปากเหลือทอง ไมมี โภชเนมตฺตฺุตา สะกิดใจ
บางเลย
ผูที่ไมไดสนใจศาสนธรรมอันประเสริฐและเปนความจริงสุดสวนนี้บางเลย ก็ชอื่
วาเกิดมาเสียชาติ มีแตรางมนุษยตดิ ตัวอยูเทานั้น หาความหมายหรือสารคุณใดๆ ไมมี
ในรางกายและจิตใจ มีแตความขาดทุนสูญดอก นับแตวันเกิดมาอาการเคลื่อนไหวทุก
แงทุกมุม ไมมีสาระแกทางจิตใจ อันเปนองคประธานในการอยูและการทองเที่ยวบาง
เลย จนถึงวันตาย มีแตถูกกิเลสฝายต่ําที่อยูเหนือจิตใจและมีอํานาจมากกวาจิตใจสัตว
โลก จูงไปทุกแงทุกมุม ทุกแหงทุกหน ทุกอากัปกิริยา ไมมีความรูสึกตัวบางเลยวาไดถูก
ฝายต่ําลากจูงเรื่อยมา
เพราะฉะนั้นคนเราจึงสรางบาปได ลุอํานาจแกเหตุผลอยางไมละอาย เพราะ
อํานาจของกิเลสตัวใหพาลุอํานาจนั้นมันมากเกินกวาที่จะระลึกรูในสิ่งดีชั่วตาง ๆ วาผิด
หรือถูกประการใด กวาจะรูตัวก็สายเกินการณเสียแลว ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อันใดเลย ผิดกับผูที่มีความใครความสนใจในธรรมะ ซึ่งเปนหลักยึดของใจ เปนที่พงึ่
ของใจโดยตรงอยูมากมายทีเดียว
นี่เฉพาะอยางยิ่งเราทั้งหลายไดผานคําที่กลาววา “โมฆะๆ” ในรางแหงมนุษย
นั้นมาแลว ไดมานับถือและบวชในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามศาสนธรรม จึงชื่อ
วาเรามีวาสนาบารมี ไดสรางสารคุณใหแกตนไปโดยลําดับ คนจะทราบบุญทราบบาปก็
ตองทราบดวยวิชาธรรมะของพระพุทธเจาโดยทางการศึกษา เฉพาะอยางยิ่งทางดาน
ปฏิบัติเปนสําคัญมาก เพราะบาปบุญ เปนตน จะไมปรากฏที่ไหน นอกจากใจซึ่งเปนผู
สัมผัสรับรู สถานที่อยู สถานที่เกิดแหงบาปและบุญก็คือใจ ซึ่งเปนโรงงานอันสําคัญ
ผลิตขึ้นมาที่นั่น
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ผูที่จะพิสจู นเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องคุณและโทษ ก็คือสติปญญาโดยภาคปฏิบตั ิ
เมื่อไดพิสจู นดวยหลักจิตตภาวนา
ดังพระพุทธเจาทรงเคยพิสจู นมาแลวจนเห็นผล
ประจักษ ผูน ั้นยอมจะทราบไดโดยลําดับในเรื่องบุญและบาป วาเกิดขึ้นจากสถานที่ใด
และอยูสถานที่ใด ใครเปนผูร ับเคราะหกรรมแหงบาปนั้น และใครเปนผูจะเสวยผล
แหงบุญอันเปนความดีความชอบของตนที่ไดปฏิบตั ิมานั้น ถาไมใชใจจะเปนอะไรอื่นไป
ไมได ดังนั้นการปฏิบัติจติ ตภาวนา จึงเปนธรรมจําเปนมากในการพิสูจนความจริง
ทั้งหลายดังกลาวมา
การเรียนรูตามหลักวิชาตํารับตําราทานเขียนไวนั้น
เปนแตเพียงความคาด
ความหมาย ความจํา หรือเปนกรุยหมายปายทางไวเทานั้น ยังไมใชเรือ่ งจริงทีจ่ ะเปนที่
เชื่อถือและแนใจไดนอกจากการปฏิบัติ
เพราะเปนหลักที่รับรองมาแลวตั้งแต
พระพุทธเจาลงมาจนถึงพระสาวกทั้งหลาย ทานรับรองยืนยันเปนแบบเดียวกัน ไมมี
พระพุทธเจาและสาวกองคใดที่จะคัดคานเรื่องบุญเรื่องบาป นรก สวรรค พรหมโลก
และนิพพาน กันเลยแมแตองคเดียว เพราะสิ่งที่กลาวมาเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม
และผูรูทั้งหลายก็รูสิ่งที่มีอยูนั้นเหมือนกันหมด เมื่อความจริงเปนอันเดียวกันจะเอา
อะไรมาคานกันคนเรา
เหมือนกับคนตาดีที่มองเห็นวัตถุและสีแสงนั้นๆ ดวยกัน เห็นสัตว เห็นบุคคล
หญิงชายคนเดียวกัน จะเอาอะไรมาคานกัน เพราะตางคนตางเห็น ตางคนตางเปนคน
ตาดีดวยกันอยูแลวคานกันไดอยางไร ไปพบเห็นและไดยินเรื่องราวตางๆ และเขาพูด
เรื่องอะไร อยูที่ไหน ดวยเปนภาษาเดียวกัน เขาพูดเรื่องดีเรือ่ งชั่ว เหตุผลกลไกประการ
ใดบาง ผูฟงซึ่งรูภาษาเดียวกันอยูแลว ยอมทราบกันไดอยางชัดเจนและหาที่คานกัน
ไมได เรื่องเหลานั้นก็เหมือนกัน ไมมีอะไรผิดกัน
ที่วาศาสดาองคเอก คือมีพระองคเดียวเทานั้นในสามโลกธาตุนี้ ที่สามารถรูทั้ง
บาปบุญคุณโทษตางๆ เฉพาะอยางยิ่งตัวกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ละเอียดสุขมุ
มาก เกินกวาสามัญชนเราจะทราบได พระพุทธเจาทรงทราบไดหมด ขุดคุยขึ้นมาให
โลกไดเห็น ไดรเู รื่องรูราว สิ่งที่ควรละใหไดละอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ สิ่งที่ควร
จะบําเพ็ญใหเกิดมีข้นึ ภายในตนอันเปนสวนบุญสวนคุณ ก็ใหไดพยายามบําเพ็ญเต็มสติ
กําลังความสามารถของตน ไมมีแงที่สงสัย
ดังที่ทานกลาวไวแลววา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม ตรัสไวตาม
ความจริงของสิ่งที่มีอยูทกุ สิ่งทุกอยางแลว สิ่งใดไมมีพระพุทธเจาไมอุตริมาสอนโลก ไม
อุตริมาหลอกลวงโลก เพราะศาสดาองคเอกจะลวงโลกไดอยางไร เปนผูบริสุทธิ์สะอาด
ใครจะบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกวาพระพุทธเจากับพระอรหันตทั้งหลาย จะนําของปลอมมา
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หลอกโลกไดอยางไร เพราะในพระทัยมีแตของจริงของประเสริฐลวน ๆ จะเอาสิ่ง
จอมปลอมมาหลอกลวงโลกนั้น จะสมกับความเปนศาสดาเอกของโลกไดอยางไร ไม
เหมาะสมกันอยางยิ่ง พระองคทรงขยะแขยงสิ่งที่สกปรกโสมมอยูแลว เหตุใดจะเอา
สิ่งสกปรกโสมมมาหลอกลวงโลกละ นี่หลักใหญอยูที่ตรงนี้ ควรเปนทีต่ ายใจไดสนิทใน
วงชาวพุทธเรา
เพราะฉะนั้นเมื่อไดตรัสไวอยางไร จึงลวนเปนความจริงตามสิ่งที่มีอยูนั้นๆ จะ
เปนฝายดีก็ตาม ฝายชั่วก็ตาม เชน บาปฝายชั่ว บุญฝายดี นรกฝายชั่ว สวรรคฝายดี
พรหมโลก นิพพาน เปนฝายดีและฝายดีเยี่ยม เปนสิ่งทีพ่ ระพุทธเจาผูทรงโลกวิทู รูแ จง
เห็นจริงในโลกทั้งสามมาแลว จึงไดนําสิ่งเหลานี้มาสั่งสอนสัตวโลกใหรูใหเห็น และ
ประพฤติปฏิบัติตามความสามารถของตน
ธรรมนั้นสรุปความลงแลว คือมัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่ง
ตลอดกาลในการปราบปรามกิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดที่จะเหนือขอ เหนือ
อํานาจของธรรม มีสติปญ
 ญาธรรม เปนตน ไปไดเลย หลักใหญอยูที่ตรงนี้
ฉะนั้นเราทั้งหลายผูปฏิบัติ ใหพึงเล็งเข็มทิศทางเดินที่พระพุทธเจาแลสาวกทาน
ดําเนินมา ไมวาสถานที่อยู ไมวาจตุปจจัยไทยทานทั้งสี่ การบริโภคขบฉัน ที่อยูที่อาศัย
เครื่องใชไมสอยตางๆ ใหพึงคํานึงถึงองคศาสดาและสาวกทานเสมอ อยาใหเปนความ
ฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัวอันเปนเรื่องของกิเลสทั้งเพ ใครที่มีความรูส ึกตัวอยูเสมอ
ไมตื่นไมเหอกับโลกามิสทั้งหลาย ซึ่งถาเปนผูโง โลกามิสทั้งหลายก็กลายเปนเครื่องลอ
ใหจมดิง่ ลงไปโดยไมตองสงสัย ทานจึงสอนใหระมัดระวังไมใหประมาท ถาเปนผูฉลาด
ก็เปนเครื่องบํารุงรักษา เราอยาไดหลงสิ่งเหลานี้ เพราะเราไมไดมาปฏิบัติเพื่อสิ่งเหลานี้
แตเราปฏิบตั ิเพื่อธรรม ซึ่งเปนของมีคุณคามากยิ่งกวาสิ่งเหลานี้เปนไหนๆ
จึงตองทําความรูสึกตัวอยูเสมอ ทานอยูอยางไรพระพุทธเจาและสาวก ทานอยู
ดวยความเกลื่อนกลนวุนวายกับเพื่อฝูงชายหญิงญาติโยมและโลกามิสตางๆ เหรอ หรือ
ทานอยูดวยความสงบ เตรียมทาเตรียมใจ ดวยความเปนผูมสี ติอยูตลอดเวลา หรือทาน
อยูดวยความหลงงมงาย
ใหเรานําเรื่องของทานมาเปนเครื่องยืนยัน มาเปนแนวทาง มาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวของใจเรา ใจจะมีหลักยึดเปนเครื่องดําเนิน การใชสอยทานใชอยางไร การขบฉัน
ทานขบฉันอยางไร ผูเ ลีย้ งงายคือใคร ก็คือลูกศิษยตถาคต นับแตองคศาสดาลงมาถึง
สาวก ตลอดกัลยาณภิกษุทั้งหลาย ที่ตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาอันเหมาะสม
งดงาม ทานดําเนินอยางไร จงยึดหลักนั้นไวเปนหลักใจอยูเสมออยาโยกคลอน
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เพราะธรรมเปนสิ่งที่ประเสริฐเหนือโลก และเปนสิ่งที่ใครๆ ตองการ แมจติ ใจ
เราก็มุงมั่นตอธรรมดวงนั้นอยูแลว ไมไดมามุง มัน่ หรือสายแสหาสิ่งที่เปนโลกามิสนี้เลย
เพียงเปนเครื่องอาศัยเล็กนอยพอยังชีวิตอัตภาพใหเปนไปเทานั้น
แตใจกับธรรมมี
ความสัมผัสสัมพันธกันอยูเสมอ
เพื่อการถอดถอนกิเลส
คือเตรียมฆากิเลสอยู
ตลอดเวลาดวยความพากเพียรของตน นี่คือทางเดินของพระพุทธเจา
ความเปนอยูของพระ
ความเปนอยูของศาสดาก็เปนอยูดวยความหมดจด
อรหันตทานก็เปนอยูดวยความหมดจดงดงาม และเปนเนติแบบฉบับอันดีงามแกผูที่
ตองการจะหักวัฏจักรวัฏจิต ที่กิเลสพาหมุนเวียนอยูนี้ ใหขาดสะบั้นลงไปโดยลําดับ
ดวยปฏิปทาที่ทานพาดําเนินมาแลว นี่คือหลักสําคัญของผูจะขามวัฏวนใหพนไป ไม
กลับมาแบกหามกองทุกขอีกตอไป
อยูที่ไหนอยาใหปราศจากสติ สติเปนสิ่งสําคัญมาก พูดแลวพูดเลา ย้ําแลวย้ําเลา
ไมเคยละ เพราะเปนธรรมจําเปนอยางยิ่งในการแกกิเลสทุกประเภท ถัดจากนั้นก็คือ
ปญญา ความสอดสองมองทะลุ ทีเ่ รียกวามัชฌิมาปฏิปทา ดังที่กลาวมาเมื่อสักครูนี้มี
อะไรบาง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นั้นแลคือองคปญญา องคแหงความเฉลียวฉลาดที่
กิเลสหวาดกลัวมากที่สุด สัมมาสติ สามประเภทนี้กิเลสกลัวมาก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสัง
กัปโป สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เพราะมิจฉาสมาธิก็มี เหลานี้กิเลสกลัวมาก
สัมมากัมมันตะ เดินจงกรม นั่งสมาธิ โดยมีสติแนบกับใจไปทุกระยะ อยากลัวที่
นอนหมอนมุงจะเปนรางเปนมายเพราะไมมีผไู ปนอน สติปญญามีเทาไรขุดคนลงไปให
รูใหเห็นตัวพิษตัวภัยไปโดยลําดับ นี่แลคือการงานชอบของพระเรา
สัมมาวาจา จงกลาวแตเรื่องจะฆากิเลส ชําระกิเลส ซักฟอกกิเลส ออกจากใจเปน
เครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเวลาสนทนาธรรม อยาคะนองปากพูดการบานการเมืองการ
ซื้อการขาย การทําราชการงานเมือง เรื่องกีฬา พาใหมัวเมาเขลาตอกิเลสอยูร่ําไป ไมใช
ทางของพระจะพนน้ําลาย อายโลกเขาบาง เรามันศีรษะโลน ครองผากาสาวพัสตรซึ่ง
เปนเพศฝกหัดทรมานตนใหสงบใจ กาย วาจา ตามทางศาสดาที่สอนไว
การกระทําทุกทาไมถอยความเพียร ไมวาจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ตลอดการ
พินิจพิจารณาภายในใจอันเปนวิธีการฆากิเลสของนักตอสู จงทําใหถึงฐาน ทุกอาการ
ทุกทาทุกทาง ไมออนขอยอหยอน นั่นแลกิเลสกลัว นอกนั้นกิเลสหัวเราะ
เราไมไดบวชมาเพื่อใหกิเลสหัวเราะ แตเราบวชมาเพื่อสังหารกิเลส ซึ่งเปนเจา
จอมทัพอยูบนหัวใจใหพังทลายลงไปไมมีสิ่งใดเหลือ เวลานี้มีกิเลสเทานั้นที่ทําใหจิตให
หมุนติ้วอยูทั้งวันทั้งคืนเหมือนกังหัน ผลปรากฏเปนแตความรุมรอนนอนครางทั้งวัน
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ทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน หาเวลายับยั้งตั้งตัวไมได เพราะกิเลสไมยอมใหตั้งเนื้อตั้งตัวได
นั่นพิษภัยของมันเปนเชนนั้นแตไหนแตไรมา
เรายังจะเห็นคุณคาของมันวาดี และเห็นโทษแหงความเพียรวาเลว ก็ชื่อวาขึน้
เขียงใหมันสับยําใหแหลกเปนลาบไปโดยไมตองสงสัย ผูนั้นคือผูตายทั้งเปน เหม็นคลุง
ทั้งที่ยังไมตายนั่นแล เพื่อไมใหเปนเชนนั้น ความเพียรจึงเปนสิ่งที่เราจะตองขะมักเขมน
ใหหนักมือ คือมีความรักความชอบความสนใจตอความเพียร จะตรงกับเปาหมายของผู
มุงมั่นในการฆากิเลสเพื่อมรรคผลนิพพาน หลักใหญของนักรบในสงครามอยูที่ตรงนี้
จึงตองเอาใหจริงใหจงั
ตองฝน กิเลสกับธรรมตองฝนกัน อยาเห็นความทุกขความลําบากในการ
ประกอบความเพียร วาเปนสิ่งที่หนักหนวงถวงจิตใจยิ่งกวากิเลสที่นอนทับขี้รดหัวใจเรา
นั้น หนักมากขนาดไหน และหนักมากี่กัปกี่กัลปแลว ทําไมไมอิดหนาระอาใจเห็นโทษ
ของมันบาง เพียงจะตะเกียกตะกายความพากเพียรเพื่อแกกิเลสฆากิเลส ทําไมจะเห็น
วาเปนความทุกขความลําบาก ถาอยางนั้นก็ถูกกิเลสจูงเขาสูความเกิดแกเจ็บตาย อัน
เปนแหลงแหงกองทุกขไมมีเวลาหยุดยั้ง ไมมีตนมีปลายแหงทางออกจากทุกขไดเลยละ
ซิ
ตองเปนผูหนักแนน ตองเปนผูจริงจัง เรื่องของธรรมเปนเรื่องหนักแนนเปน
เรื่องจริงจัง เพราะเรื่องของธรรมเปนคูปรับกับกิเลส เปนเครือ่ งฆากิเลส เครื่องทําลาย
กิเลส จะไปออนแอใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายธรรม และในขณะเดียวกันก็เหยียบย่ําตน
ทําลายตนดวย ในนามลูกศิษยตถาคตมันสมควรละหรือ
เราเปนนักรบในสงครามระหวางกิเลสกับธรรม ธรรมเปนเครื่องมือ อยาปลอย
เครื่องมือ อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ใหมือกับเครื่องมือสังหารขาศึกติดแนบสนิท
กัน สติกับปญญาเปนสําคัญ เอา ทุกขใหทุกขไป เราเคยทุกขเพราะกิเลสเหยียบย่ํา
ทําลายมานี้ เคยทุกขจนเหลือทนมาแลว ถาเปนสิ่งที่ลนโลกก็ไมมีทเี่ ก็บแลว เพราะชาติ
ไหนชาติที่ไมทุกข มันไมมี ชาติปทุกฺขา นั่นขั้นพรอมกันแลวเห็นไหม ชราปทุกฺขา นั่น
ชาติความเกิดก็บงบอกแลววาทุกขติดมาพรอมแลว
ชราความแกทุกขก็ติดอยูแลว
มรณมฺป ทุกฺขํ กอนที่จะขาดใจตายลงไป ก็ทุกขจนทนไมไดจึงไดตาย ความทุกขบีบคั้น
จนทนไมไดและตายไป นี่เปนมาจากแถวแนวของกิเลสทั้งนั้น
แมเคยทุกขมากี่กัปกี่กัลปแลว รูหรือไมรู นับไดหรือไมไดก็ตาม จงเอาใจดวงที่
เปนนักโทษใหทุกขเหยียบย่ําทําลายตลอดมา ซึ่งมีอยูในปจจุบนั ในตัวของเรานี้แลเปน
เครื่องยืนยัน วาเปนพื้นฐานที่วางเชื้อของกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทั้งมวล
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ไมมีสิ่งใดพาใหสัตวโลกเกิด มีแตใจดวงนี้กับเชือ้ คือพืชอันสําคัญของกิเลส
ไดแกอวิชชานี้เทานั้นเปนตัวผลักไสใหสัตวโลกเกิดแกเจ็บตายอยูไมหยุดไมถอย
นอกจากนั้นก็เปนวิบากที่แฝงกันไปใหดีบางชั่วบาง สุขบางทุกข อยางไรก็ไมพนเรือ่ ง
ความทุกขอันเปนผลมาจากกิเลสจนได
ทุกขขนาดไหนที่กิเลสเคยเหยียบย่ําทําลายเรามา ถาเปนสิ่งที่ไมทนทานก็เปน
ผุยผงไปนานแลว แตใจนี้ทนทานมาก แมทุกขขนาดไหนก็ไมถูกทําลายใหฉิบหายได
เฉพาะภพปจจุบันรางกายของเราเวลานี้ มันทุกขมาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดมาจนบัดนี้
เคยทุกขเรื่องอะไรบาง เจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน เปนสิ่งทีป่ รารถนาเมือ่ ไร บางครัง้
ถึงกับสลบไสล ในอัตภาพนี้แหละ ที่รอดตายมาไดเวลานี้ ไดมาบําเพ็ญพรหมจรรย
ประกอบความพากเพียรในการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา บังคับจิตใจไมใหเปนไป
ตามกระแสของกิเลส นอกจากใหเปนไปตามกระแสของธรรมอยางเดียวเทานั้น ทําไม
จะทําไมไดจะบังคับไมได
ทุกขเพื่อความเพียรนี้ทําไมจะทนไมได ทุกขเพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลายทําไม
ทนได เอาเทียบกันซินักปฏิบัติ บวกลบคูณหารกันใหถึงเหตุถึงผล ใหถึงใจแลว ใจมัน
หากมีกําลังมาเองทีจ่ ะฮึดสูกับกิเลส เอาจนกิเลสพังทลายไปได แลวไมตองถามวามรรค
ผลนิพพานอยูที่ไหน ใหดูตัวกิเลส ทําลายกิเลสที่ปดบังมรรคผลนิพพานไวอยูที่ใจของ
เรานี้ มันสรางขวากหนามขึ้นมาทิ่มแทงจิตใจของเราอยูเวลานี้ นี่คือตัวมารตัวขาศึก ตัว
ไมใหมองเห็นมรรคผลนิพพานไดเต็มตาเต็มใจ ก็คือกิเลสมันปดมันบังเอาไว สํารอก
ปอกมันออกไป กิเลสประเภทนี้หลุดลอยออกไปดวยอุบายวิธีแหงความเพียรประเภท
นั้น กิเลสประเภทนั้นหลุดลอยออกไปดวยอุบายวิธีความเพียรประเภทนั้น หลุดลอย
ออกไปดวยอุบายวิธีนั้น ๆ สุดทายหลุดลอยออกไปหมดไมมเี หลือ เมื่อไมมีเหลือ กิเลส
แมตัวเดียว นิดหนึ่งก็ตาม ไมมีมาปดบังจิตใจแลวถามหานิพพานไปหาอะไร ธรรมของ
พระพุทธเจาไมใชทําคนใหโง พาคนใหโง พอจะถามหามรรคผลนิพพานนี่
เราทุกขเพราะกิเลสเทานั้น เมื่อกิเลสหลุดลอยออกไปหมดจากใจแลวจะเอา
ความทุกขมาจากไหน นอกจากเศษเดนของกิเลสที่เปนธาตุเปนขันธซึ่งครองตัวอยูเวลา
นี้ ยอมมีการเจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน มีหิวมีกระหายไปตามธรรมดาของขันธ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานก็เปนเชนเดียวกับเราๆ ทานๆ แตสําคัญที่จติ ของ
ทานไมยึดถือไมเสวย
เพียงรับทราบไปตามความจริงของขันธสมมุติที่แสดงอาการ
ตางๆ เทานั้น ทานจึงไมแบกไมหามไมเปนกังวลกับสิ่งเหลานี้ ไมมีขันธหรือสมมุติ
ใดๆ เขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตใจของทานใหโอนเอนหรือลมละลายไปไดเหมือนจิตใจ
ของปุถุชนทั้งหลาย ทานผูสิ้นกิเลสกับผูยังมีกิเลสจึงผิดกันมากดังที่กลาวมา
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นี่ละเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแลว ไมมีอันใดยุแหยกอกวนใจ ยอมเห็นไดชดั ๆ
รูไดชดั ๆ ถาโลกนี้ไมเต็มไปดวยคนบากิเลสที่เปนขาศึกตอธรรม คอยลบลางธรรมเพือ่
การสงเสริมกิเลสแลว ก็พูดไดชัดๆ วา นี่คือนิพพานรูไหม จะไปหานิพพานที่ไหนกัน
อีกละ วาอยางนั้นเลยก็ได
แตโลกปจจุบันนี้มันมีบากิเลสมาก ไปพูดอยางนั้นไมได จะเสริมคนใหเปนบา
หนักขึ้น จะวาไอนี่มันกําลังจะเปนบาแลวนะ บานิพพานอยูอยางนี้อยางนั้น สําหรับตัว
มันเองเปนบากิเลสปดหูปดตาจนมองไมเห็นบุญเห็นบาปมันไมไดวาตัวเอง เพราะกิเลส
มันตองตําหนิธรรม มันตองเหยียบย่ําทําลายธรรม และตองตําหนิคนอื่นเหยียดหยาม
คนอื่น มันมีอยูในหัวใจของผูใดมันตองเปนอยางนั้นจนได เพราะฉะนั้นจึงตองระวัง
เพื่อไมใหเกิดโทษเกิดภัยแกผูไดยินไดฟง เพราะความรูสึกในแงหนักเบาตางกัน
นักปราชญทานจึงคมในฝก ทานไมแสดงอะไรออกมาอยางงายดาย รูอยางเต็ม
ใจก็ใหรูอยูนั้นแล เพราะธรรมชาตินี้ไมมีความหิวความกระหาย อัดอั้นตันใจ อยากพูด
อยากคุย อยากพลามโนนพลามนี้ ความอยากเปนกิเลส ความอยากเปนความบกพรอง
ความหิวความกระหายคือความไมอิ่มพอ จึงตองอยาก เมื่อพอแลวไมตองอยาก
นี่ละมรรคผลนิพพาน อยูที่ใจของผูสนิ้ กิเลสโดยสิ้นเชิงแลวนั่นแล อยาไปคิดให
เสียเวล่ําเวลา นอกจากวงสัจธรรมทัง้ สี่นี้ ตรงนี้เปนสําคัญ ทุกขกับสมุทัยนี่เปนเครื่อง
ปดบังจิตใจอันจะถึงนิพพานทั้งเปนใหมองไมเห็น มรรคมีศลี สมาธิ ปญญา เปนตน นี่
เปนเครื่องบุกเบิก เปนเครื่องปดกวาดพวกขวากพวกหนามที่รกรุงรังภายในใจออกโดย
ลําดับๆ นิโรธ เปนเพียงกิริยาแหงความดับทุกขดวยอํานาจของมรรคเทานั้น เมื่อมรรค
มีกําลังเต็มที่แลว สามารถดับกิเลสไดโดยสิ้นเชิง กิริยาแหงกิเลสดับไปทานเรียกวา
นิโรธ
ผูที่รูวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ไดทําหนาที่โดยสมบูรณแลวนั้นคือผูบริสุทธิ์ ผู
บริสุทธิ์นั้นไมมีปญหาภายในตัวเอง เมื่อเปนเชนนั้นจะเปนปญหาใหถามหานิพพานอยู
ที่ไหน นิพพานอยูที่นั่นที่นี่อยางไรกัน เพราะหมดปญหาแลว รูหมดแลวทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งสมมุตทิ ั้งวิมุตติตลอดทั่วถึง
ใหเอาตรงนี้ ความจริงอยูตรงนี้ ไมไดอยูตามลมๆ แลงๆ อยาพากันไปตื่นเงา
เอาใหจริงใหจัง คําพูดเหลานี้ใหทานทั้งหลายจําไว ดวยการปฏิบัติของทานทั้งหลายเอง
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาทอถอย คําพูดเชนนี้แมผมตายไปแลวกี่ปกี่เดือน ทาน
ทั้งหลายจะกระเทือนหัวใจทันที เมื่อไดปฏิบัติใหเห็นตามที่กลาวมาแลวนี้ ผมตายไปกี่
ปก็ตาม คําพูดนี้จะกังวานอยูในหัวใจของทานทั้งหลายที่ทรงธรรมประเภทนั้นไว โดยหา
ที่คานไมได นอกจากจะกราบคําพูดนี้เทานั้น เพราะเปนธรรมของพระพุทธเจาไมกราบ
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ไดอยางไร ก็เปนความจริงเต็มสวนนี่ สนฺทิฏฐิโก มีอยูที่ไหน มีอยูกับผูปฏิบัติ เอาให
จริงใหจงั
ผมมีความเปนหวงหมูเพื่อนอยูตลอดเวลา
ซึ่งเคยพูดแลวพูดเลาอยูเสมอ
เปนอยูภายในจิตใจจริงๆ เพราะเวลานี้พระปฏิบัติดวยความเปนธรรมกําลังรอยหรอ
เขามาทุกวันๆ ผูที่จะเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมในความเปนนักบวชนี้มีนอยมาก
ตามหลักสากลนิยมคือโลกชาวพุทธเขานิยมกันวา พระบวชมาเพื่อชําระสะสาง
กิเลส แตเวลานี้ไมวาทานวาเรามันกลายเปนบวชมาสั่งสมกิเลส อาศัยเพศแหงความ
เปนพระนี้เปนเหตุ ใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาอยางลึกลับโดยไมรูสึกตัว ไมคํานึงถึงความ
เสื่อมเสียอะไรบางเลย จงพากันระวังใหมาก อยาใหเปนเชนนัน้
อันใดเปนกิเลสจงพยายามตัดออกๆ อยาเสียดาย กิเลสเปนยาพิษ ไมใชเปนสิ่ง
ที่นาเสียดาย เปนขวากเปนหนามนาเสียดายที่ตรงไหน ธรรมตางหากที่จะใหคุณให
ประโยชนใหความสุขความเจริญ ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสุดยอดแหงความสุขความเจริญ
ธรรมนี้ตางหากเปนสิ่งที่มคี ุณคามาก ยิ่งกวาเรื่องของกิเลสประเภทตางๆ เปนไหนๆ
อยาเสียดายถาเชื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทานนะ
เอา เดินจงกรม จิตกับสติใหติดแนบกัน เวลาจะทําสมาธิก็ใหจิตรูอยูกับคํา
บริกรรม ถาจิตยังตั้งหลักไมไดใหยึดคําบริกรรมเพื่อจิตจะไดเปนเครื่องยึดเหนี่ยว มีสติ
กํากับอยูกับคําบริกรรม อยาลดละ อยาเสียดาย สิ่งใดในโลกนี้มันมีอยูแลวดั้งเดิม ธาตุ
สี่ดินน้ําลมไฟ ตนไม ภูเขา ไมพนไปจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ เสียดายมันหาอะไร อยาก
มันหาอะไร เราเคยดูเคยเห็นมาแลว ไมวารูปหญิง รูปชาย รูปสัตว รูปบุคคล รูปตนไม
ภูเขา ลวนเปนแตเรื่องของธาตุตางๆ เทานั้น เสียดายอะไรกัน
เสียงก็เหมือนกัน กลิ่นรสเครื่องสัมผัส เปนสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธมาแลว
อยางจําเจ ไมตองสงสัยและเสียดาย ถาสิ่งเหลานี้จะพาคนใหประเสริฐโลกนี้ประเสริฐไป
นานแลว ไมมีใครเหลือเปนเดนใหกิเลสเหยียบย่ําทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดดังที่เปนมาและ
เปนอยูนี้หรอก โลกประเสริฐกันไปหมดแลว
ธรรมตางหากประเสริฐ เพราะฉะนั้นจงรักสงวนธรรม จงฝนกิเลสประเภทตางๆ
ซึ่งเปนของเดนของทิ้งแหงปราชญทงั้ หลายอยูแลว อยาไปเสียดายเอามาลิ้มมาเลียมา
เคลาเคลียเพื่อประโยชนอะไร เอาใหจริงจังลงทีต่ รงนั้น
เวลาทําสมาธิก็ใหเปนสมาธิ อยาเสียดายอารมณตาง ๆ ที่กระซิบและปรุงวาด
ภาพใหตื่นเงาตัวเองออกไป ใหมันแนวลงไปดวยความมีสติสืบเนื่องกันโดยลําดับ เอา
เปนก็เปน ตายก็ตาย ในขณะนั้นไมเสียดายอะไร นอกจากคําบริกรรมระหวางจิตกับสติ
ที่สัมผัสสัมพันธกันอยูเทานั้น
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ผูที่เคยกําหนดพิจารณาทางดานปญญาก็ใหเปนทํานองเดียวกันนี้ ตรงไหนที่จิต
มีความดูดดืม่ ดูดดืม่ ดวยเหตุผลกลไกอะไร ถาจิตเปนธรรมแลวจะดูดดื่มเพื่อความ
เปนธรรม
ถาสติปญญายังไมทันกิเลสมีอํานาจกวา มันจะดูดดืม่ ไปทางฝายกิเลส
เพราะกิเลสเปนแมเหล็กมีกําลังมากกวาดานธรรมะ ก็ใหฝาฝนกันตอสูกัน คลี่คลาย
ออกไปจนเห็นเหตุเห็นผล เห็นแจงชัดเจนตามความจริงดวยปญญาแลวจิตจะหายสงสัย
และถอนตัวเขามาโดยลําดับลําดา ไมวารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ใจจะยอนกลับเขา
มาในรูปขันธของเรานี้
อันไหนเปนตัวของเรา ดูใหดี ดูตามความจริง อยาดูแบบกิเลสจูงจมูกไป กิเลส
เคยจูงจมูกวาหนังนี้เปนเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเราเปนของเรา นารัก
ใครชอบใจ แมที่สุดมูตรคูถเต็มอยูในรางกายนี้ กิเลสก็เสกสรรปนยอหลอกวาเปนเรา
เปนของเรา เปนสิ่งทีร่ ักสงวนทั้งหมด นี่คือสิ่งจอมปลอม มันปกเสียบไวหมดทุกแงทุก
มุม เราหลงตามมันเสียทุกแงทุกมุม ไมมีแงใดที่จะเล็ดลอดไปได เพราะกลมายาของ
กิเลสมันแหลมคมยิ่งกวาเรา
ดวยเหตุนี้จงใชปญญาเขาวินิจฉัยไตสวนพินิจพิจารณา หนังนี้มันเปนอยางไร
ยกหนังนี้เปนตน ดูใหดีหนังขางนอกขางใน ขางนอกก็มีแตขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไปหมดแลว
นารักนาชอบนาเปนเราเปนของเรามีที่
ขางบนขางลางมีตรงไหนที่สะอาดสะอาน
ตรงไหน ดูเขาไปขางในหนังเปนอยางไรอีก เขาไปเนื้อเอ็นกระดูก ดูเขาไปมีตั้งแตของ
ปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งราง
เหตุใดจึงไมละอายตัวเองหรือละอายธรรมของ
พระพุทธเจาบาง ที่หลงไปยึดวาเปนเราเปนของเรา มันเปนไดอยางไรกองปฏิกูลทั้งตัว
ปาชาผีดิบเต็มหมดทั้งตัวเรานี้ มันเปนเราเปนของเรานารักใครชอบใจไดทไี่ หนกัน
นี่คือความจริง ลบลางสิ่งจอมปลอมที่กิเลสเสกสรรปนยอวาสวยงามนารักใคร
ชอบใจ วาเปนเราเปนของเรา เปนตน ออกดวยปญญา เราจะเห็นแจงชัดเจนตามหลัก
ความจริง เมื่อเห็นแจงชัดเจนตามหลักความจริงทัง้ ฝายอสุภะ ทั้งเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันประจักษใจแลวไมตองบอก จิตปลอยเอง
เมื่อหายหลงแลวก็ไมยึด ความยึดเปนผลของความหลง ความหลงเปนเหตุ
เพราะความหลงเปนกิเลสประเภทหนึ่ง ความยึดก็เปนกิเลสประเภทหนึ่ง เมื่อถอน
ตนเหตุแหงความหลงดวยสติปญญาแลว ความหลงก็กลายเปนความรูขึ้นมา ความยึด
มั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมา เมื่อถอนออกมาแลวทําไมใจไมดดี ขึ้นละ
เรื่องเวทนา เอา พูดถึงเรื่องเวทนาทางกายกอน มันมีความสุขความทุกขเฉยๆ
เกิดแลวดับ ดับแลวเกิด เกิดแลวดับ อยูอยางนี้ตลอดมา ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้
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มันเปนเราเปนของเราทีต่ รงไหน เรือ่ งเกิดๆ ดับๆ อยูกับจิตซึง่ ไมใชเปนของเกิดดับ
มันเปนอันเดียวกันแลวเหรอ ดูใหดีดวยสติปญญา
สัญญามันซืบออกไป คืบคลานออกไปอยางละเอียดลออ ไปปรากฏภาพนั้นภาพ
นี้ขึ้นมา สังขารก็ปรุงไปตามนั่น นี่ก็หลงเงาตัวเอง สิ่งเหลานี้มีแตอาการของจิต มีแตเงา
ของจิต ออกมาจากกิเลส เพราะกิเลสกําลังเปนใหญและเปนเจาของครองอํานาจเวลา
นั้น แสดงอาการใดออกมาเปนกลมายาของกิเลสพาใหแสดงทั้งนั้น แกกิเลสอัน
จอมปลอมนั้นดวยปญญา ใหเห็นชอบตามความจริง วานี่สักแตวา เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เปนอาการหนึ่งๆ เทานั้น ดูใหเห็นชัดเจน เมือ่ ชัดเจนแลว ใจจะยึดสุข
ทุกขเฉยๆ นั้นวาเปนเรา จะยึดสัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนเราเปนของเราไดอยางไร
พิจารณาแตรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสสัมพันธตางๆ เรื่อยมาโดยลําดับ
ดวยปญญาตีตอนเขามาๆ กิเลสหาที่หลบซอนไมไดเขามาสูรางกาย ก็รื้อรางกายนี้ออก
ใหเห็นทุกสัดทุกสวน เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง พิจารณาใหแหลกแตก
กระจายไปถึงความจริงทุกอยาง กิเลสตัวปลอมๆ มันจะอยูกับความจริงไดอยางไร
เพราะความจริงเปนธรรม ความจอมปลอมเปนกิเลส จะสูธรรมไดอยางไร มันตองหลบ
กิเลส หลีกไปตรงไหนไปหลบซอนอยูที่ใด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สติปญญาตี
ตอนเขาไปโดยลําดับๆ หาที่อยูไมไดมันก็หดตัวเขาสูใจ สติปญญาฟาดกันลงไปตรง
นั้นอีก คือเขาไปที่ใจนั้น มันจะแสดงเปนความอาจหาญ เปนความสงาผาเผย เปนความ
สดใสงดงามเพียงใดก็ตาม นี่ละคือจอมกษัตริยวัฏจักรแทๆ มันอยูที่ตรงนั้น
จะไปอยูตรงไหนก็เถอะ มันก็คือกิเลสอยูโดยดี แลวก็สติปญญาอยูโดยดีนั้น
แหละที่จะทําลายสิ่งเหลานี้ พิจารณาฟาดฟนเขาไป จอมกษัตริยทฝี่ งจมอยูในจิตแตก
กระจายหมด ไมมีแลวที่นี่ กิเลสไมมีที่หลบที่ซอน แมที่สุดเขาไปอยูในจิต คืออุโมงค
ใหญซึ่งเปนที่ทํางาน เปนโรงงานใหญของมัน ก็ถูกพังทลายลงไปดวยมหาสติมหา
ปญญาที่ทันสมัย กิเลสพังทลายลงไปแลวทีนี้เปนอยางไร ความหนักหนวงถวงใจ ความ
ทุกขความลําบากที่เคยเปนมาเพราะความพากเพียรนั้น มีคุณประโยชนมากขนาดไหน
นํามาเทียบกันดูซิ
ความทุกขอันนี้กับความทุกขของกิเลสสรางมามีคุณคาตางกัน
อยางไรบาง
ความทุกขในการประกอบความพากเพียรแสดงใหเห็นคุณคาธรรมอัศจรรย
ความทุกขที่กิเลสสรางมาเหลานั้นมันมีแตโทษใหรูเห็นมาเปนประจําหาคุณคาไดที่ไหน
เราจะเอาทุกขทางไหนเปนกฎเปนเกณฑ ถาเราเชื่อธรรมพระพุทธเจา ก็เอาทุกขในทาง
ความเพียร เอา ตายก็ตาย ไมตายใหรู นี่จึงชื่อวานักรบเพราะเอาจริงเอาจัง
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มรรคผลนิพพานอยูในหัวใจของเรานี่ เพราะกิเลสปดบังไวทนี่ ี่ เปดกิเลสออก
หมดแลวไมสงสัยมรรคผลนิพพาน สงสัยหาอะไร กิเลสเทานั้นพาใหสงสัย อันใดก็ตาม
แย็บออกมาเปนเรื่องของกิเลส ๆ เมื่อกิเลสหมดไปแลวไมมีอะไรแย็บที่นี่ หมดเรือ่ ง
หลอกลวงโดยประการทั้งปวง เหลือแตเพียงขันธหาแสดงตามอาการของตนอยูเทานั้น
เหมือนหางจิง้ เหลนขาด ไมมีใครเปนเจาของ
ตอนกิเลสเปนเจาของนี่มนั พาฟดพาเหวี่ยงไมมีหยุดมีถอยเหมือนกังหัน พอ
ธรรมเปนเจาของธรรมไมยึดนี่ กิเลสเปนเจาของมันยึดขันธมันแบกขันธ พาใหแบกขันธ
มันถึงหนัก ธรรมเปนเจาของขันธธรรมไมยึดขันธนี่ เปนเพียงนําขันธเปนเครื่องมือทํา
ประโยชน อาศัยกันไปเพียงวันหนึ่งๆ เทานั้น พอถึงกาลที่ขันธจะทนไมไดแลวก็ปลอย
ไปเสียตามหลักธรรมชาติของมัน ไมอาลัยเสียดาย
จิตที่พอตัวแลวยอมเปนธรรมชาติของตัวเอง นั่นแหละผลแหงการปฏิบัติดวย
ความเด็ดเดีย่ วอาจหาญตามหลักประเพณีของพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกที่ทานพา
ดําเนินมา นี้คือทางเดินอันถูกตองและราบรื่นดีงาม จงยึดทางดําเนินวิธีดําเนินของทาน
ใหเหนียวแนนมั่นคง อยาใหกิเลสมารมีโอกาสสอดแทรกเขามาในวงความเพียรนี้ได
ความพนทุกขจะเปนสมบัติอันคุมคานาอัศจรรยของทานนักปฏิบัติทั้งหลาย โดยไมมี
อะไรมาเปนอุปสรรคได
อยาพากันตื่นโลก โลกนี้มีแตปาชา ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย เต็มไปทุกแหงหน
ตําบลหมูบาน มีเต็มไปหมดตั้งแตปา ชา เราชอบนักหรือปาชา ถาไมชอบปาชาอยากจะ
ลบลางปาชา ก็จงลบลางกิเลสตัวพาใหจับจองปาชานี้ออกใหหมดแลวก็หมดปญหาไป
เอง อยูไหนอยูเถอะทีนี้ ความทุกขที่แสนทรมานมาดวยความเพียรนัน้ หมดปญหา
ไมไดทุกขตอ ไปอีกแลว
นี่ละงานของศาสนามีวันจบสิ้นลงไดอยางนี้ เมื่อถึงขั้นสําเร็จโดยสมบูรณแลว วุ
สิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จกิจทุกอยาง บรรดางานทีถ่ อดถอนหรือตอสูกับกิเลสเสร็จสิ้นลง
แลวโดยสมบูรณ สวนงานภายนอกงานโลกงานสงสาร เกิดมาก็ไดทํางานมาโดยลําดับลํา
ดา จนถึงวันตายก็ไมปรากฏวางานนั้นสิ้นสุดลง จําตองตายอยูกับงาน ตายอยูกับความ
หวงใยพัวพันตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไมได
อยาไปวาดภาพวาผูนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุข
คนนั้นมั่งมีศรีสุข
คนนั้นมี
ยศถาบรรดาศักดิ์สูง มีหนามีตาสงาผาเผย มีความสุขความเจริญ หนาของเราก็มี แตก็
ไมพนจากทุกข ถากิเลสเหยียบหัวใจอยูแลวหนาใครก็หนาเถอะ วิชาใดที่เรียนมาก็เรียน
มาเถอะ มันเปนเครื่องมือของกิเลสใหทําลายตนเองและคนอื่นไดเปนอยางดี ถาไมมี
ธรรมเปนน้ําเชื่อมหรือเปนเบรกหามลอไว
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เราสงสัยที่ตรงไหน ความทุกขในขันธในจิตของคนมีกิเลสมันราบเหมือนหนา
กลองนั้นแล คือเปนทุกขเหมือนกันทั่วโลก จะเปนสัตวเปนคนในชาติชั้นวรรณะใดตาม
สมมุตินิยม มีฐานะสูงต่ําขนาดไหน เงินทองขาวของมีจํานวนมากนอยเพียงไร นั่นเปน
เพียงวัตถุอันหนึ่งๆ ตางหาก สวนกิเลสมันไมไดขึ้นอยูกับนั้น มันไมไดไปสนใจกับสิ่ง
นั้นๆ แตมันสนใจกับหัวใจคนหัวใจสัตวเทานั้นเปนที่เหยียบย่ําทําลายใหสนุกสนานของ
มัน จงพากันรูชัดที่ตรงนี้ เอาตรงนีใ้ หมันแหลกแตกกระจายลงไปแลว ไมตองถามเรือ่ ง
ความสุขความเจริญเปนอยางไรบาง นิพพานเปนอยางไรบางดังที่กลาวมาแลว
จงพากันตั้งใจอยางจริงจัง สมเจตนาที่ผมทุมเทอรรถธรรมทุกขั้นทุกภูมิแกหมู
แกเพื่อน เพราะอยากใหเห็นของประเสริฐเลิศเลอนี้ เดี๋ยวนี้ใจมันกําลังเห็นกิเลสเปน
ของเลิศเลอ ความขี้เกียจขี้ครานมันก็เลิศเลอ ความออนแอมันก็เลิศเลอเวลานี้ เพราะ
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ความจับจดไมจริงไมจัง เหลาะแหละคลอนแคลน ทุกสิ่งทุก
อยางลวนเปนเรื่องของกิเลส จึงกลายเปนสิ่งเลิศเลอไปตามมันหมด
ทั้งๆ ที่กําลังเดินจงกรมทําความเพียรอยูนั้นแหละ กิเลสมันจูงจมูกไปเที่ยวกี่
ทวีปก็ไมรู ครั้นกลับมาก็โกยเอาทุกขมาเผาหัวใจเจาของจมูกนั่นแหละใหรอนเปนฟน
เปนไฟไป นั่งภาวนาอยูมันก็โกยเอาของดีไปกินหมด ตับ ไต ไส พุง ไมมเี หลือ ถาพูด
กันแบบวัตถุแลวนักปฏิบัติเรานี่ไมมีตบั ไตไสพุงกันละ กิเลสเอาไปกินเรียบทั้งๆ ที่กําลัง
ทําสมาธิภาวนาอยูนั้นแหละ มันมาทํางานแทนความเพียรอยูทตี่ รงนั้นแล ธรรมเลยเขา
แทรกไมได มีแตลมแตแลงวาตนทําความเพียร สวนเนื้อหนังของดีกิเลสเอาไปกินหมด
นี่ไดเทศนทกุ แงทุกมุม กลมายาของกิเลสเปนอยางไรนํามาพูดหมด เพราะได
เคยตอสูกันมาแลว จึงกลาพูดวาไมมีอันใดแหลมคมยิ่งกวากิเลสในไตรภพนี้ และใน
ขณะเดียวกันไมมีอะไรแหลมคมยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องปราบกิเลสให
ราบลงไป พระพุทธเจาปราบกิเลสใหราบลงไปดวยธรรม สาวกปราบกิเลสใหราบลงไป
ดวยธรรม นอกนั้นไมมีอะไรที่กิเลสจะกลัว ใหพากันเอาจริงเอาจังอยาเหลาะแหละ ให
ยึดหลักไว
การอยูดวยกันไมเปนของแนนอนนะ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บอกอยูทุกขณะทุกเว
ล่ําเวลา ยอมมีการพลัดพรากจากกันไปทั้งเปนทั้งตายเปนไดทุกแงทกุ มุมทั่วโลกธาตุ
ไมมจี ุดมีดอนที่ตรงไหนละ เวลามาฟงครูบาอาจารยจงฟงใหถึงใจ อยามาฟงสักแตเอา
ชื่อเอานามเอาไปจับจายขายกินซึ่งมีเยอะนะ โลกามิสเหยียบย่ําทําลายเสียแหลก ธรรม
ไมมเี หลือภายในใจเลย เปนประโยชนอะไรคนประเภทนั้นพระประเภทนั้น พระทีเ่ ปน
ประโยชนทรงคุณคาคือพระมีธรรมในใจ เอา อดๆ ไปเถอะ จนๆ ไปเถอะ ใหจนแบบ
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พระจนแบบนักธรรมะไมตาย มีความสุขความสบายในจิตใจนั้นเปนพอ บอความสุข
จริงๆ แลวอยูที่ใจ อยาเขาใจวาอยูที่ไหน อยาวาดภาพหลอกตัวเอง
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

เดินตามครู
พื้นเพของจิตใจทัง้ สัตวทั้งบุคคล เปนสิ่งที่สกปรกรกรุงรังอยูดวยเชื้อแหงวัฏ
จักรวัฏวน รากเหงาเคามูลของวัฏจักรวัฏวนมีอยูในจิตใจของสัตวและบุคคลเหลานี้
เทานั้น ไมมใี นที่อื่นใด อากาศกวางแสนกวางไมมีประมาณ แผนดินหนาขนาดหนาหา
สิ่งเทียบไมได แมน้ํามหาสมุทรลึกแสนลึก กวางแสนกวาง กิเลสทั้งมวลไมไปกอความ
รกรุงรังใสในสถานที่ดังกลาวเหลานั้นเลยแมตัวเดียว เพราะไมเหมาะสมกับสิ่งเหลานั้น
สิ่งที่เหมาะสมกันก็คือใจ เพราะฉะนั้นสัตวและมนุษย เฉพาะอยางยิ่งมนุษยเรา
จึงตองยอมรับสิ่งเหลานั้นอยางเปดเผย ปดกั้นไมอยู ทั้งฝายเหตุคือกิเลสที่พาใหแสดง
ทั้งฝายผลคือสุขแลทุกขที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ เรื่อยมา การคาดการเกิดการตาย
ตายเกิดตายสูญ คาดเทาไรจึงไมมีถูกตองตามหลักความจริง จะคาดไปตั้งกัปตั้งกัลปก็
เชนเดียวกับเราหารอยเทาของสัตวบนอากาศนั้นแล เพราะไมมีสัตวตัวใดจะไปเหยียบ
เปนรองรอยไวตามอากาศ นอกจากตามพื้นที่ที่สัตวควรเดินไดเทานั้นจึงจะเห็นรองรอย
การคาดเชื้อที่พาใหสัตวเกิดตายซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้น ไมใชนก ไมใชรอยนก
พอจะมองเห็นหรือคาดคิดใหถูกไดอยางงายดาย แตเปนนามธรรมทีจ่ ะมองเห็นและตัด
ขาดไดดวยสติปญญาเปนขั้นๆ เทานั้น พระพุทธเจาจึงประกาศศาสนธรรมไวเปนแบบ
ฉบับสําหรับทดสอบแยกแยะกิเลสทั้งมวลใหเห็นตามความจริง และสลัดตัดขาดออก
จากใจได ใจจึงเปนพื้นฐานอันควรเกิดควรอยูของกิเลสและบาปธรรมทัง้ มวล การ
พิสูจนทงั้ กิเลสทั้งธรรมจึงพิสจู นลงทีใ่ จ ไมมีที่อื่นเปนที่พิสจู นและเห็นจริง
ตามปกติของสามัญชนเราจะไมมีทางรูไดและไมมที างทีจ่ ะพูดไดดวยวา จิตนี้
สกปรกรกรุงรังกับสิ่งนั้นๆ และสิ่งนั้นทําใหเปนทุกขอยางนั้น เพราะไมมเี ครื่องมือ
สอดสอง ไมมีเครื่องมือทดสอบ นอกจากธรรมเทานั้นเปนเครื่องทดสอบ
ดวยเหตุนี้จงึ ตองมีศาสดาแนะแนวทางเปนลําดับมา เฉพาะอยางยิ่งองคปจจุบนั
ที่โลกชาวพุทธถือวาเปนองคสดๆ รอนๆ เพราะตองยึดกาลสถานที่ตามวิสัยของโลก ซึ่ง
ผิดกับธรรมในหลักธรรมชาติอันเปนความจริงอยูมาก หลักธรรมอันเปนความจริงนัน้
ไมมีกาล ไมมีสถานที่ คําวาพระพุทธเจาทั้งหลายนั้นก็แยกออกมาพูดตามสมมุติเทานั้น
หลักธรรมชาติแทๆ คือองคศาสดาหรือองคพระพุทธเจาแทนั้นพูดไมถูก แตผูปฏิบัติ
กําจัดกิเลสภายในใจใหกระจายออกไปแลว ธรรมชาตินี้ผูนั้นก็สามารถรูไดเองโดยไม
ตองไปถามผูหนึ่งผูใดเลย แมพระพุทธเจาแตละพระองคจะปรินิพพานนานกี่กัปนับไม
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ถวนก็ตาม คําวาผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคตนี้ เปนธรรมประกาศตัวของผูเห็น
ธรรมนั้นวาไดเห็นตถาคตทุกๆ พระองค ไมตองพูดเฉพาะตถาคตเพียงองคเดียว คือ
ศาสดาของเราองคเดียวนี้เลย เพราะตถาคตทั้งหลายเหมือนกันดวยความบริสุทธิ์ดวย
หลักธรรมชาติอันนี้
หลักธรรมชาตินี้เราจะพูดวามีอยูเหมือนโลกทั่วไปก็กลายเปนโลกเสีย วาสูญสิ้น
ไปก็ไมใชฐานะของธรรมชาตินี้จะเปนอยางนั้นได หากจะพูดพอคาดได ธรรมชาตินอี้ ยู
ทามกลางที่โลกไมสมมุตกิ ัน จิตที่บริสุทธิ์แลวยอมเปนเชนนั้น ยอมไมอยูในสมมุติวา
สูญไปหรือมีอยู แตอยูทามกลางที่โลกไมสมมุติกัน หรือที่โลกเอื้อมไมถึง
ดวยเหตุนี้การพิสจู นเรื่องการเกิดการตายแบบสามัญทั่วไปนั้น จะพิสจู นจนวัน
ตายหรือกี่กัปกี่กัลป
ก็เหมือนกับเที่ยวดูรอยเทาของสัตวบนอากาศนั่นแล
หา
ความหมายไมได เสียเวล่ําเวลาเปลาๆ ฉะนั้นงานที่จะใหรูจริงเห็นจริงในธรรมที่กลาว
มานี้ จึงเปนงานใหญโตรโหฐาน ยากลําบากหรือหนักยิ่งกวางานอื่นใดบรรดาทีโ่ ลก
ทั้งหลายเคยทํากันมา ดังพระพุทธเจาทรงเสาะแสวง หรือทรงบําเพ็ญพระบารมีมา
เทานั้นเทานี้กัปซึ่งเปนปริยาย ถาเปนตนไมก็เปรียบไดกับกิ่งกานสาขาดอกใบของไมตน
นั้นไมใชรากแกวอันสําคัญ รากเหงาเคามูลของบารมีทจี่ ะยังใจใหมีความเจริญรุง เรือง
เต็มที่ก็เหมือนกัน ไดแก จิตตภาวนา นี่เปนหลักสําคัญมาก แตเปนธรรมเกี่ยวโยง
แยกกันไมออก การใหทาน การรักษาศีล ออกไปจากอวัยวะตนไมตนเดียวกัน คือออก
จากจิตดวงเดียว
เมื่อสรุปเพื่อใหรูใหเห็นองคตถาคตอยางแทจริงในหลักธรรมชาติ ที่กลาววา
ตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไรอยูสถานที่ใดนั้น ตองรวมลงในจิตตภาวนา นี่แลเขาในจุด
ที่วา ศาสนธรรมเปนเครื่องซักฟอกสิ่งสกปรกรกรุงรังทัง้ หลายภายในจิตใจออกดวย
ศรัทธาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม สติธรรม ปญญาธรรม เปนตน
เมื่อธรรมมีมากนอยซึมซาบเขาถึงใจ ยอมเปนเครื่องสนับสนุน เปนเครื่อง
ซักฟอกใจโดยลําดับ สิ่งทั้งหลายที่สกปรก เคยมืดมิดปดหัวใจมาเปนเวลานานและ
หนาแนนเพียงไร ก็คอยจางออกไปๆ เพราะอํานาจแหงธรรมที่แทรกเขาไปไมหยุดไม
ถอย ดวยอํานาจแหงความเพียรเปนสําคัญ
ดังนั้นงานจิตตภาวนาจึงเปนงานสําคัญมาก เพราะเปนงานทีจ่ ะใหถึงจุดสุดยอด
แหงความจริงทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทั่วโลกแดนดิน ตลอดไตรโลกธาตุจะมา
รวมอยูภายในจิตนี้ ผูไปเกิดในปรโลก ภพไหนตอภพไหนในสามภพนี้ มีกี่กําเนิดนับไม
ถวนก็คือจิตดวงนี้เปนตัวยืนโรงพาใหเกิด เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติกําจัดกิเลสลงไปโดย
ลําดับภายในจิตนี้ กิเลสจึงรวมตัวเขาไปสูจติ ดวงนี้ ที่จะรูจ ะเห็นอยางเปดเผยขึ้นกับตัว
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ที่เรียกวา สนฺทิฏฐิโก งานนี้จึงเปนงานใหญโตมาก ดังพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญมา ทีเ่ คย
ไดอธิบายหลายครั้งหลายหนแลว ทรงสละเปนสละตาย ทรงถวายชีวิตเพือ่ ธรรม เพือ่
ความเปนศาสดาของพระองค และเพื่อความเปนศาสดาของโลก จนกลายเปนศาสดา
ของโลกขึ้นมาเพราะความพากเพียร
ถาจะเทียบก็เหมือนโลกธาตุหวั่นไหวนั่นแล เพราะไมมีใครทําไดดงั พระองค
งานที่พระองคทรงทําคืองานเชนไร คือ งานรื้อภพรื้อชาติ รื้อวัฏสงสาร รื้อวัฏจักร รื้อวัฏ
วนออกจากพระทัย เปนงานหนักขนาดไหนเราทราบกันอยูแลว เบื้องตนพระองคทรง
เจริญอานาปานสติอยางจริงจัง เปนตายไมทรงคํานึง ขอใหรูแจงแทงทะลุดงหนาปาทึบ
คือกิเลสภายในพระทัยเปนที่พอพระทัย สุดทายก็สําเร็จดังพระทัยหมาย กลายเปน
ศาสดาของพระองคอยางเต็มภูมิ และเปนศาสดาผูลือนามของโลกดวยการประทาน
พระโอวาทแกบรรดาสัตวผูควรแกธรรมเรื่อยมาจึงถึงปจจุบันนี้ พวกเราทั้งหลายได
เทิดทูนและปฏิบัติตาม พอมองเห็นเหตุเห็นผลเห็นอรรถเห็นธรรมบาง เหมือนแสง
หิ่งหอยก็ยังดี
เอา ทีนี้สรุปเขามาหางานที่พระองคประทานแกนักบวชอยางพวกเรา คืองานเชน
ไร งานเหลานี้พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายไดทรงดําเนินและดําเนินมาแลวอยางไร
ทานจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพาน ผานพนโลกวัฏจักรไปไดนับจํานวนไมนอย เฉพาะ
สาวกของพระพุทธเจาของเราเพียงพระองคเดียวเทานั้น ก็มีจํานวนมากเกินกวาที่เราจะ
นับอยูแลว
ทานเหลานี้ คือทานผูตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มเม็ดเต็มหนวย พนจาก
โลกวัฏวนนี้ไปได กลายเปนวิวัฏจักรวิวัฏจิต ไมหมุนแลว งานของทานคืองานเชนไร นี่
แหละที่วางานใหญโตของนักบวชเรา เราอยาเห็นอยาสําคัญวางานอื่นๆ เปนงานของ
พระ เปนงานเนื้องานหนังของพระจริงๆ ไมมีอะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนงานอันแทจริง
ที่จะพาใหเห็นเหตุเห็นผลเห็นอรรถเห็นธรรมและรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับได
นอกจากงานจิตตภาวนา
จิตตภาวนานี้แล คืองานของพระโดยตรง พระพุทธเจาแลสาวกประเสริฐเลิศโลก
เพราะงานจิตตภาวนานี้แล
แตงานจิตตภาวนาธรรมนั้นจะทําอยางไรจึงจะถูกตาม
เปาหมายของงานจิตตภาวนา และชิ้นสวนของงานที่ทําและผนวกกันเขาเปนจิตตภาวนา
นั้นคืออะไรบาง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน เหลานี้แลที่พระพุทธเจาและ
อุปชฌายทรงมอบและมอบใหกุลบุตร ยึดไปประกอบเปนองคจิตตภาวนาเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบันคือพวกเรา ทรงมอบกรรมฐานหาเหลานั้นใหเปนหนาที่ของอุปชฌาย เพื่อ
ฝกอบรมสัทธิวิหาริกของตนในขณะบวชและเวลาตอไปโดยยนยอ
พอเหมาะกับ
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กาลเวลาที่มีนอยวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เพียงเทานั้นกอน จากนั้นก็ชี้แจง
กระจายไปถึงอาการ ๓๒ ซึ่งมีอยูในรางกายของเราจนตลอดทั่วถึง
ทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทัง้ ไฟ คลี่คลายขุดคนดูสิ่งอันเปนที่ซุมซอนของวัฏจิต ไดแก
กิเลส มันแทรกสิงอยูทุกขุมขน แทรกสิงอยูทุกอวัยวะ ไมวาสวนหยาบสวนละเอียด
แทรกสิงอยูในธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่เรียกวากองรูป ตัง้ แต ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม
อาหารเกา แทรกไปหมด กิเลสยึดครองวาเปนเราเปนของเราทั้งสิ้น
สวนใดสะอาดอันใดสกปรก กิเลสไมสนใจ ไมหมุนพวงมาลัยของจิตเขาไปสูจดุ
นั้น เพราะจะเปนขาศึกตอตนคือกิเลสเสียเอง จึงเหมาเอาหมดวาเปนเราเปนของเรา นี่
สวนหยาบกิเลสก็จับจองเอาไวหมด
สวนละเอียด เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ มันก็จับจองวา
เปนเราเปนของเราไปหมด สัญญา สังขาร วิญญาณ กิเลสแทรกไวหมด กําอํานาจไว
หมด เมื่อเปนเชนนั้นเราทั้งคนเปนเรือ่ งของกิเลสทั้งมวล หาเราอยางแทจริงคือเราแบบ
อิสระโดยธรรมมีทไ่ี หน มีแตเราของกิเลสทั้งนั้น เวลาจะปฏิบัติอรรถธรรมเพื่อฆากิเลส
กิเลสก็ถือเอาเรานี้เปนตัวประกันใหอยูขางหนาเสีย เมื่อจะจอศาตราวุธเขาไปสูตัวกิเลส
ก็ไปเจอแตเราเสีย คือกิเลสมันเอาขันธทั้งหานี่มาบังหนาไวเสีย วานี่คือเรานี้คือของเรา
ถาจะชําระสะสางตรงไหนก็กลัวเราจะกระทบกระเทือน กลัวเราจะลําบากเพราะกิเลสมัน
เอาสิ่งเหลานี้เปนตัวประกันไมใหทําลายมันได มันอยูฉากหลัง
เมื่อเปนเชนนั้นจึงตองไดใชความพยายามอยางเต็มที่เต็มฐาน มีวิธีการ มีหลัก
วิชาเปนเครือ่ งกําจัด เปนเครื่องรบราฆาฟน เปนเครื่องตอสูกัน ดังพระพุทธเจาทรง
ดําเนินและสั่งสอนไวแลว จึงใหแยกใหกระจายสิ่งเหลานี้ออกดวยสติปญญา ตามจุดที่
กิเลสมันเที่ยวจับจองเอาไว เชน ผมก็ของเรา ขนก็ของเรา เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก ทุกสิ่งทุกอยางเปนเราเปนของเรา
ในเบื้องตนใชคําบริกรรม จะบริกรรมบทใดก็ตาม เพื่อจิตจะไดมีความสงบ
ยับยั้งตั้งตัวไดไมแสสายอันเปนเรื่องของความไมแนใจ ใจเรรวนกระสับกระสาย จึงตอง
ทําจิตใหสงบ เมื่อจิตมีความสงบแลวใจก็แนวแน ในวาระตอไปก็พิจารณาแยกแยะดูสิ่ง
เหลานี้ที่เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล นับแตผิวหนังเขาไปถึงอาการตางๆ ของรางกายดวย
สติปญญา เพื่อความรูแจงเห็นจริงเปนลําดับไป นี่เรียกวางานของพระ สมฐานะ สมเพศ
สมความหมายมั่นปนมือวาบวชมาฆากิเลส
งานเหลานี้แลคืองานฆากิเลสตามทาง
ศาสดาและพระสาวกทานดําเนินมา
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จงพิจารณาใหเห็นทั้งภายนอกวา ที่วาเราวาของเรานั้น อะไรเปนเราอะไรเปน
ของเรา พิจารณาขุดคนลงไปจนเห็นความจริงความปลอมในขันธและหายสงสัยไปโดย
ลําดับ นี่คือการคนหาความจริงเขาไปทําลายสิ่งจอมปลอมทัง้ หลาย ที่วานั่นเปนเรานี่
เปนของเรา เปนตน แยกแยะดูตามความจริงของสิ่งนั้นๆ ความเปนจริงนี้คือธรรมของ
จริง เขาไปทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสยึดครองอยูนั้น และปลอยวางๆ ไป
ตามลําดับที่รูที่เขาใจ คําวาปลอยวางก็หมายถึงการทําลายความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิด
อันเปนเรื่องของกิเลสปกเสียบเอาไวนั่นแล
งานเหลานี้จึงไมใชงานเล็กนอย ผูปฏิบัติจึงตองทําหนาที่ของตัวอยูทุกเวลาไมมี
อิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน เวนแตหลับ ก็ตองทํางานดวยการบริกรรมหรือการพินิจ
พิจารณาตามขั้นตามภูมขิ องจิต ถาจิตยังไมสงบ ก็ทําจิตใหสงบดวยคําบริกรรมบทใดก็
ไดตามความถนัดในอิริยาบถตางๆ ไมลดละทอถอย
ผูมีความสงบที่ควรใชปญญาก็ใชปญญาตามขั้นของปญญานั้นๆ ปญญาทําการ
แยกแยะคลี่คลายดูใหเห็นกองธรรม และกองกิเลสภายในกายในขันธนี้ ความจริงสิ่ง
เหลานี้มันไมไดหนาแนนมั่นคงอะไรเลย มีแตความเปลี่ยนแปลงแปรปรวน ความแตก
ความพังทลายอยูทุกอาการอยูทุกระยะ แตกิเลสมันไมยอมใหเห็น มันปกเสียบลึกลงถึง
ขั้นนิจฺจํ ขั้นสุขํ ขั้นอตฺตา แมทุกสวนของรางกายจะแปรอยูตลอดเวลา มันก็หนาดาน
หาญสูธรรมวาเปนนิจฺจํ ของเที่ยงถาวร ทุกฺขํเต็มตัวมันก็วา สุขํ อนตฺตาเต็มตัวมันก็ปก
เสียบลงไปวา เปนอตฺตา เปนเราทัง้ สิ้น ซึ่งลวนแตสิ่งจอมปลอมที่แทรกสิงอยูในขันธ
ในจิต
สิ่งที่แทรกสิงอยูนี้แลคือภัยของจิตแท ไมใชสิ่งใดเปนภัยของจิต อยาไปมองดิน
ฟาอากาศหรือที่ไหนๆ วาเปนภัย คือสิ่งเหลานี้เทานั้นเปนภัยของจิต ผูปฏิบัติจึงตองคุย
เขี่ยขุดคนลงไปตามสิ่งทีเ่ ปนภัยมันแทรกซึมอยู นี่ยึดตรงไหนเปนทุกขตรงนั้น ความ
ยึดถือเบาบางลงไปเทาไร ความทุกขก็เบาบางลงไปตามๆ กัน ขณะเดียวกันความสุขก็
เริ่มมีขึ้น ทุกขเปนผลของกิเลสความยึดความสําคัญมั่นหมาย ทําใหรักชอบเกลียดโกรธ
ตางๆ ลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลพาใหเปนไป จึงตองอาศัยการคลี่คลายพินิจ
พิจารณาอยูไมลดละทอถอย จนกระทั่งรูแจงตามหลักความจริงในสวนใด เชนรูแจงใน
รูปขันธ ความจอมปลอมของกิเลสที่ยึดครองก็สลายตัวลงไป เหลือแตความจริง
รูปขันธก็ทราบวารูปขันธตามหลักความจริง ไมยึดมั่นถือมั่น ความหนักหนวง
ถวงจิตใจที่เคยเปนมาก็ถอนตัวออกมาเปนขั้น ๆ นี่แลงานของผูจะรื้อภพรื้อชาติรื้อ
วัฏสงสารซึ่งเต็มอยูภายในใจ พิจารณาอยางนี้ตองรื้อถอนแบบนี้ เกี่ยวกับรูปขันธคือ
กายเรา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธแตละอยางๆ ละเอียดเขาไป
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โดยลําดับทีม่ ันปกเสียบไวอยางลึกลับ ฝงจมอยูภายในจิต มันบังคับใหวาเปนเราเปน
ของเราทัง้ นั้น
จงพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริงของสิง่ นั้นๆ ซึ่งมีแตความเกิดความ
ดับอยูเปนประจํา ทุกขก็เปนเพียงทุกขซึ่งเปนความจริงอันหนึ่ง สุขเกิดมาก็สักแตวาเปน
ความจริงอันหนึ่งแลวก็ดับไปๆ ขึ้นชื่อวาสมมุติแลวไมมีอะไรที่จะคงเสนคงวา อยูในกฎ
ของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งสิ้น จะยึดเปนตัวเปนเราเปนเขาเปนของเราของเขาได
อยางไร หาที่ไวใจไดอยางไรกับสิ่งที่หมุนติ้วอยูดวยกงกรรมของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
เชนนี้ มันเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมา ดวยความแปรสภาพ หาความยั่งยืนแนนอนได
อยางไร
จงพิสจู นเขาไปดวยสติปญ
 ญา ขั้นนี้เปนขั้นปญญา จงพิจารณาใหเห็นมันออกมา
จากไหน ทุกขเวทนาทางกายอาศัยกายเกิดขึ้น แตไมใชกาย สุขเกิดขึ้นก็ไมใชกาย มัน
เปนเวทนาของมันตางหาก อุเบกขาเกิดขึ้นภายในกายก็ไมใชกาย มันเปนความจริง
อันหนึ่งๆ ที่ปรากฏขึ้นแลวดับไปๆ ทั้งๆ ทีร่ างกายยังไมดับ แตสิ่งเหลานี้มีการเกิดดับ
อยูเสมอ เชน นั่งนานก็เกิดทุกข พอเปลี่ยนอิริยาบถมันก็หาย แนะ อาการที่แสดง
เหลานี้แลคือความเกิดความดับของมัน นี่พูดถึงเวทนาทางกาย
เมื่อพูดถึงเวทนาทางกายแลว มันก็ไมพนทีจ่ ะเขาสูเวทนาทางจิต เพราะจิตมี
ความกระเพือ่ มตัวออกมา สําคัญมั่นหมายในสิ่งใดที่ขัดกับความตองการของตน มันก็
เปนทุกขขั้นมา ถูกกับความตองการของตนก็แสดงความรื่นเริง อันเปนเรือ่ งความลืมตัว
ภายในจิตขึ้นมา มันไมใชของดี มันเปนของจอมปลอมดวยกันทั้งสองอยางนั้นแล ถา
ปญญาไดพจิ ารณาลงไปแลว จะเห็นความจอมปลอมมันมีอยูรอบจิต ไมวาจะเกิดทาง
สัญญา ไมวาจะเกิดทางเวทนา เกิดทางสังขาร เกิดทางวิญญาณ มันลวนแตของ
จอมปลอมทัง้ นั้น เพราะเจาจอมปลอมเปนผูผลิตขึ้นมาใหยึดใหถือใหสําคัญมั่นหมาย
สติปญญามีเทาไรทุมลงไปใหเห็นตามหลักความจริงอันนี้ สิ่งเหลานี้จะแจงชัด
ขึ้นภายในปญญาของผูปฏิบัตินั่นแล เมื่อแจงชัดตรงไหนแลว จําเปนอะไรจะตองไปดู
อีกพิจารณาอีก ความแจงชัดเต็มที่แลวนั้นจะหาอะไรมาแทรกอีกไดอยางไร เพราะ
เต็มที่แลวในขั้นนี้ เต็มทีแ่ ลวๆ เขาไปโดยลําดับๆ ทีนี้เราจะหาบุญหาบาปที่ไหนละ เมื่อ
ไลกันเขาไป ตะลอมกันเขาไป กิเลสทั้งมวลทีจ่ ับจองตัวของเราใหหนาแนนยิ่งกวาภูเขา
ทั้งลูก ไดถูกทําลายลงไปดวยสติปญ
 ญาแลว ขาดวรรคขาดตอนไปเปนลําดับและรูชัด
ประจักษใจ จนกระทัง่ กิเลสชนิดละเอียดรวมตัวเขาไปสูจิตแหงเดียว
แลวทําการฟาดฟนหั่นแหลกแตกกระจายกันตรงนั้นอีก เปนแตกิเลสประเภท
จอมกษัตริยม ันอยูตรงนั้น จอมกษัตริยวัฏจักรรวมตัวเขาไปอยูจิตนั้นแหงเดียว เพราะ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ถูกตัดสะพานเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกหมดแลว สิ่งเชื่อมโยงกับขันธทั้งหาก็ถูกตัดเขาไป
หมด เหลือแตธรรมชาติคืออวิชชา ก็ไมพนสติปญ
 ญาไปได เพราะสิ่งเหลานั้นเปนสมมุติ
สิ่งเหลานั้นเปนกิเลส จะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร
เมื่อไดแยกแยะเห็นตามความจริงของมันแลว
ตองกระจายสูญหายไปได
เชนเดียวกับกิเลสอื่นๆ ไมมเี หลือ นั่นละที่ทานวาทานทําลายภพชาติ ภพชาติอยูท่จี ติ
ไมไดอยูที่ดนิ ฟาอากาศ ทองฟา มหาสมุทรที่ไหน การตายเกิดตายสูญ หาที่ไหนไมเจอ
ดูที่ตรงนี้ถึงจะเจอ มันอยูที่จิตนี้เทานั้น ตายเกิดก็คือเชื้ออวิชชาพาใหเกิด คําวาตายสูญ
ก็คือเชื้ออวิชชาหลอก ความจริงมันสูญไดที่ไหน คําวาสูญก็คือความจอมปลอมของ
อวิชชาหลอกสัตวโลกตางหากนี่
เมื่อความจริงปรากฏเต็มภูมิภายในใจแลวจะทราบเองทุกรายไปไมตองถาม
พระพุทธเจา แมมีกี่พระองคมาประทับอยูตรงหนานี้ก็ตาม พูดแลวสาธุ ไมไดประมาท
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆทาน ที่เราเทิดทูนสุดหัวใจอยูแลว เพราะ สนฺทิฏฐิโก
พระองคไมไดทรงผูกขาดไวเฉพาะพระองคเดียว ไมวาศาสดาองคใด สอนธรรมแบบ
เดียวกันเพื่อ สนฺทิฏฐิโก แบบเดียวกัน รูจ ริงเห็นจริงภายในจิตนี้ดวย สนฺทิฏฐิโก แบบ
เดียวกัน
นี้ละการรื้อภพรื้อชาติดวยงานอันสําคัญที่กลาวมา
พระพุทธเจาและสาวก
ทั้งหลายทานตักตวงเอามรรคผลนิพพานดวยงานจิตตภาวนานี้ และขามโลกขามสงสาร
ไปอยางอัศจรรย ทัง้ ๆ ที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนเราทานทําไมทําได กลายเปนผูวิเศษ
วิโสเหนือโลกสมมุติทั้งปวง ไดกราบไหวทาน พวกเราเปนอยางไร ทานดําเนินงาน
อยางไร งานชนิดใดที่ทา นทรงบําเพ็ญและบําเพ็ญ บรรดาสาวกทั้งหลายจึงไดเปนอยาง
นั้น แลวงานนั้นก็ไดมอบไวแลวกับเราทั้งหลาย คืองานจิตตภาวนา อันเปนงานสําคัญที่
จะรื้อภพรื้อชาติใหกระจางแจงภายในจิตเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ไมไดนอกเหนือหรือ
ยิ่งหยอนกวากันเลย ทําไมพวกเราจะทําไมได จะเปนไปไมได จะบรรลุไมได เมื่อความ
พากเพียรและสติปญญาศรัทธามีอยู ปฏิบัติอยูแบบลูกศิษยตถาคตนะ
กาลสถานที่ไมใชอุปสรรค ไมใชเครื่องกีดขวาง กิเลสภายในจิตใจตางหากกีด
ขวางมรรคผลนิพพาน กีดขวางทางเดินของเรา ที่จะกาวไปเพื่อมรรคผลนิพพาน อยา
เขาใจวากาลสถานที่หรือสิ่งอื่นใด บุคคลใด เรื่องใด ซึ่งอยูภายนอกจะมาทําการกีดขวาง
ถาไมใชใจเปนผูไปสําคัญมั่นหมาย แลวกวานเอาเรื่องเหลวไหลตางๆ มากีดขวางตัวเอง
เทานั้น กาลโนนกาลนี้จึงเสมอภาคกัน กิเลสก็เปนประเภทเดียวกัน ธรรมเครื่องชําระ
หรือเครื่องปราบปรามกิเลสก็เปนประเภทเดียวกัน คงเสนคงวาคือ มัชฌิมาปฏิปทา ไม
มีคําวายิ่งไมมีคําวาหยอน ไมมีคําวาเกินไป มีแตความเหมาะสมทั้งนัน้ ไมวาจะนํามา
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ปราบกิเลสประเภทใด ธรรมเหลานั้นเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน จะแตกตาง
กันอยางไรกับครั้งพุทธกาลนะ เพราะกิเลสก็มีประเภทเดียวกัน ธรรมเครือ่ งปราบกิเลส
ก็มีประเภทเดียวกัน เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองนํามาปราบได กิเลสฉิบหายไปได ถึงความ
สิ้นสุดแหงทุกขไดดวยธรรมเหลานี้ โดยไมมีขอเคลือบแคลงสงสัย
แลวใครจะเปนผูปราบกิเลสที่กลาวมาเหลานี้ถาไมใชเราเอง ตรงกันขามอยาให
กิเลสมันปราบเราหนา ทุกวันทุกอิริยาบถสวนมากมีแตกิเลสปราบเราโดยไมรูสกึ ตัว
เพราะมันแทรกซึมอยูทุกแหงทุกหน รอบอวัยวะสกลกายภายในขันธทั้งหา ตลอดถึง
จิต เต็มไปดวยกิเลสที่จับจองไวหมด เพราะฉะนั้นจึงตองคุยเขีย่ ขุดคนหาอรรถหาธรรม
เขามาเปนเครื่องตานทานตอสูกัน จนเห็นเหตุเห็นผล เห็นความแพความชนะกันจึง
เรียกวานักตอสู
ถาลงไดตอสูกันแลวตองมีคําวาแพคําวาชนะจนได ตอไปก็มคี ําวาชนะๆๆ ถึงชัย
ชนะอยางสุดยอด กิเลสหลุดลอยออกไปจากใจหมดแลว ไมมีคําวากิเลสเขามาแทรกสิง
จิตใจอีกแลว กาลไมมี สถานที่ไมมี อกาลิโกคืออะไร ก็คือไมใชกาล อกาลิกจิต อกาลิ
กธรรมอยูที่ใจดวงเดียวนี้ ไมมีกาลไมมีสถานที่ การเห็นตถาคตอยางเต็มองคเห็นที่ตรง
นี้
ไมถามใครใหเสียเวล่ําเวลา ถามทําไมความจริงเปนอยางเดียวกัน ถามทานก็คือ
ถามเราซะซิ เพราะความจริงอันนี้กับความจริงอันนั้นเปนอันเดียวกันเหมือนกัน ถาใช
คําวาเหมือนก็เหมือนกัน ถาไมเหมือนก็อันเดียวกัน จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปน
เอกีภาพ
เวลามีชีวิตอยู ทานเปนพระอรหัตอรหันตพนจากโลกแลว เรียกวาจิตบริสุทธิ์ก็
ถูก เรียกวาจิตก็ถูก พอผานจากขันธนี้ไปแลว ไมมีคําวาจิต ถาจะเรียกก็เรียกวาธรรม
ลวนๆ นั่นธรรมกับจิตเปนอันเดียวกันแลว ทานวาวิมุตติธรรม เมื่อถึงขั้นวิมุตติธรรม
แลวเปนเชนนั้น ประเสริฐเลิศเลอไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน สามแดนโลกธาตุนี้มีจิตดวง
เดียวเทานั้นเปนผูเดน ในทามกลางแหงสมมุติทงั้ หลายที่สัตวโลกเคยจมอยู ทานเหนือ
แลวดวยความบริสุทธิ์ ไมใชเหนือหนีไปนอกเมฆนอกหมอก ไปอยูอวกาศที่ไหน เหนือ
อยูตรงที่พนแลวนี้แล
เหมือนขันธกับจิตของเรานี้ แตกอนขันธกับจิตอยูดวยกัน ยึดถือกัน หลงกันวุน
กัน พอรูรอบขอบชิดหมดแลวถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง แมอยูดวยกัน
ก็พน อยูในขันธก็พนขันธ อยูในขันธก็สูงกวาขันธ ขันธนี้ไมสามารถจะเหยียบย่ําทําลาย
จิตที่บริสุทธิ์นั้นไดแลว เพราะขันธอยูในฐานะแหงความเปนสมมุติ จิตวิสทุ ธินั้นอยูใน

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ฐานะแหงความเปนวิมุตติจติ อยูดวยกันก็ไมกระทบกระเทือนกัน ตางอันตางจริงตาง
อันตางอยูตามความจริงของตน
ดวยเหตุนี้จงึ กลาพูด และเชื่อในประวัติทานอาจารยมั่นที่ทานแสดงไว เราเขียน
ประวัติทานวาพระสาวกบางองคยืนนิพพาน บางองคเดินนิพพาน บางองคนั่งนิพพาน
บางองคนอนนิพพาน ตามความถนัดอัธยาศัยของทานในวาระสุดทายแตละองค ๆ
เพราะเหตุไร เพราะจิตเปนวิสุทธิจิตแลว ทานจะปลอยขันธในวาระสุดทาย ทานถนัด
ตามอัธยาศัยของทานอยางไรทานก็ทําไดสะดวกสบาย โดยที่ขันธอันนี้ไมสามารถเขา
เหยียบย่ําทําลายวิสุทธิจิตของทานใหเอนเอียงไดเลยแมแตนอย
ขันธก็เชนเวทนาขันธ คนจะตายตองมีทุกขมาก ทุกขมากก็มากอยูในขันธไมได
มากอยูในจิตทานผูบริสุทธิ์ เพราะพระอรหันตทา นไมมีเวทนา เอาเวทนาที่ไหนมาเปน
ทุกข เรื่องเวทนาอยูในขันธซึ่งเปนสมมุติตางหาก สวนวิสุทธิจิตนอกสมมุติไปแลว
เวทนาซึ่งเปนสมมุติจะเขาไปถึงไดอยางไร นี่แหละหลักยืนยัน ยืนยันอยูที่จิตไมได
ยืนยันอยูที่อื่นที่ใด ขอใหจิตเปนวิมุตติก็รูเองทุกรายไป เพียงปุถุชนจะเอาความมืดบอด
ดนเดาไปใหคะแนนพระอรหันตทานก็ทํานองคนตาบอดจูงคนตาดี ใครจะยอมเชื่อและ
ยอมใหจูงละ เพียงมองดูคนตาบอดก็ปลงอนิจจังไมลงอยูแลว จะใหพระอรหันตมาเชื่อ
ปุถุชนคนตาบอดมันใชวิสัยหรือ
เอา แตกอนจิตเปนอยางไร เวลาเวทนาเกิดขึ้นภายในรางกาย จิตใจกระวน
กระวายระส่ําระสายไหม ไมตองบอก นอกจากกายเวทนาแลวยังกลายเปนจิตเวทนา
ขึ้นมาอีก เปนทุกขเวทนาภายในจิตอีกทีหนึ่ง จากสาเหตุแหงรางกายเปนทุกข เชน เจ็บ
ไขไดปวยรางกายเปนทุกข ใจก็เปนทุกขกระวนกระวายไปดวย เวลาแยกกันเต็มสัดเต็ม
สวนไมคละเคลากันแลว ทั้งๆ ที่อยูดวยกันยอมทราบไดชัดวา นั่นคือทุกขเวทนาภายใน
รางกายเกิดขึ้นอยางนั้นๆ แตทุกขเวทนาในจิตไมมี มีไดอยางไรเพราะไมใชฐานะทีจ่ ะ
รับเวทนาไวในจิตที่บริสทุ ธิ์นั้นได นีเ่ ปนหลักธรรมชาติ เอาใหรูซินักปฏิบัติเรา ยืน เดิน
นั่ง นอน กิน ดื่ม พูดคุยแบบหาเหาเกาหมัดอยูทําไม ไมกลัวสุนัขขี้เรื้อนหัวเราะละหรือ
ที่เราเกาหมัดแขงมันนะ
งานนี้เปนงานอยางเอก หนักก็หนักเถอะ หนักเพื่อพนภพพนชาติ พนแหลงแหง
วัฏสงสารอันเต็มไปดวยกองทุกขความทรมานทั้งหลาย เราเคยหาบหามกองทุกขเพราะ
ความเกิดตายมาแลวไมควรสงสัย จิตดวงนี้แลตัวที่ถูกหมอบราบใหกิเลสขยี้ขยําตําให
แหลกอยูตลอดมาดวยความทุกขทรมาน แตไมฉิบหาย ก็คือจิตดวงนี้ เอา สติปญญา
ฟาดฟนกระจายออก สิ่งใดที่เปนขาศึกตอจิตใจ เอาใหหมดสิ้นไป แลวแดนแหงความ
ประเสริฐไมตองถามใคร จะรูขึ้นตรงนั้นแล
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ที่ไมประเสริฐพนทุกขไปไดก็เพราะของเลวทราม ของรกรุงรัง ของสิ่งทรมาน
คือกิเลสทั้งหลายมันเหยียบย่ําทําลายอยูภายในใจ หุมหอจิตใจดวงประเสริฐ จน
กลายเปนสิ่งต่ําชาเลวทรามไปตามมันเทานั้น และดิ้นรนไปตามมันโดยไมรูสึกตัว ทีนี้
เวลากําจัดมันออกหมดโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือแลว อะไรจะเหมือนจิตนี้ละในโลกนี้ ไมมี
อันใดเหมือน ไมเหมือนกับอันใด คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เห็นอยูระหวางแหงขันธนี่
แหละ อยูทามกลางแหงขันธนี้แหละ เวลาขันธสลายลงไปแลวไมตองพูด แมแตขณะนี้ก็
ไมสงสัยแลว ตายแลวไปสงสัยหาอะไร นี่งานจิตตภาวนา หนักขนาดไหนพูดไดวาไมมี
งานใดเทียบและเปนคูแขงได เวลาเกิดผลก็เปนที่พึงใจตลอดอนันตกาล ไมมีคําวา
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะตามตอนตามตื๊อไดเหมือนแตกอน
หนักเทาไรก็เอา ถาเราเล็งดูเหตุผลแหงความวิเศษของจิต แหงความพนจาก
ทุกขแลว
ความเพียรหนักเทาไรเราทุมไดทงั้ นั้น ผูมีเหตุผลแลวตองทุมกันลงได
นอกจากใหกิเลสเปนตัวเหตุผลเสียอยางเดียว จะไมมเี วลาทําอะไรไดเลย เดินจงกรม
ชั่วขณะก็จะตาย บังคับจิตใจเล็กๆ นอยๆ พอกิเลสมันตื่นนอนก็หงายไปแลว นี่เปน
เรื่องของกิเลสทั้งมวลที่แทรกอยูในวงความเพียรของพวกเรา แตเราไมทราบ ขอให
ทราบมันโดยลําดับตั้งแตบัดนี้ไป
การเดินจงกรม อยาเขาใจวาเราทําความเพียรโดยถายเดียว กิเลสทํางานอยูกับ
ทางจงกรม อยูกับกิริยาแหงการทําความเพียรของเราทุกอิริยาบถ เราไมทราบมันได
เพราะวี่แววแหงความฉลาด สติปญญาของเราไมเพียงพอทีจ่ ะทราบมันได ตอเมื่อธรรม
เหลานี้ฉายแสงออกมาเราจะทราบ ทราบไดทุกระยะๆ จนกระทั่งทราบไดรอบตัว
ภายในจิตใจ เอา ทีนี้กิเลสกระเด็นออกจากจิตใจเราหมดแลว มันอยูในใจของสัตวของ
บุคคลใดก็ตาม แสดงออกมาในลักษณะใดรูหมด ปดไมอยูท่นี ี่ หัวใจเราไมมีมันอยูกับ
หัวใจใด มันแสดงออกมาในกิริยาทาทางใด เปนกิเลสประเภทใดรูหมด เพราะเรียนมัน
จบแลวทําไมจะไมรมู ันละ จะไปถามที่ไหน เพราะมันเคยกองอยูภายในใจเราแลว ถูก
กําจัดใหราบเรียบไปจากนี้แลวทําไมจะไมรู
นั่น เมื่อกําลังพอกันแลว ความสามารถพอกันแลวไมตองไปถามใคร รูทั้งนัน้
ใหพากันประพฤติปฏิบัติอยาลืมเนื้อลืมตัว
ไมมสี ิ่งใดทีจ่ ะไวใจไดในโลกทั้งสามนี้
นอกจากธรรมเทานั้น ธรรมนี้แนนอน เปนที่อบอุนเปนที่เย็นใจ ตั้งแตเริม่ แรกที่ได
ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบเย็นใจ นี้แลสรณะของใจ คือธรรม ไมมีสิ่งใดเปนสรณะ
ของใจได วัตถุเปนวัตถุ น้ําเปนน้ํา ดินเปนดิน ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ไมมีใครเอาสิ่ง
เหลานี้ไปได เกิดก็เอาสิ่งเหลานี้มาประสมประเสกัน แลวก็วิเคราะหเสกสรรวาเปนเรา
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เปนของเราไปชั่วระยะกาลเทานั้น แลวก็สลายลงไป ไมมีใครแบกหามติดตัวไปได เรา
อยาสงสัยสิ่งเหลานี้ใหเสียการณ
จิตใจคิดไปในแงใดในเรือ่ งของสมมุติ ใหพึงทราบวาเปนตาขายที่เคยครอบหัว
เรามาแลวเปนเวลานานทั้งนั้น อยาเสียดายความคิดทั้งหลาย อยาเสียดายฟนเสียดาย
ไฟเสียดายวัฏจักร ใหเสียดายธรรมจักรนั้นสําคัญยิ่งกวาสิ่งที่เราเคยผานมาแลว กิเลส
ไมเคยอิ่มพอกับความคิดนึกปรุงแตงใดๆ ทั้งสิ้น ไมเคยอิ่มพอกับความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหา ไมเคยอิ่มพอในสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธมาแลวทั้งสิ้น ใหทราบ
เสียวาไมมีคําวาเมืองอิ่มพออยูกับกิเลส นอกจากธรรมเทานั้น ธรรมนี้เมื่อไดซึมซาบเขา
ไดมากเทาไร ก็มีความสุขความเอิบอิ่มเขาไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงขั้นพอตัวแลวอิ่ม
เต็มตัว ไมมีคําวาบกพรองหิวโหยอีกตอไป นั่นฟงซิ
กิเลสพาคนใหอิ่มที่ไหน ธรรมพาผูเขาถึงเต็มภูมแิ ลวใหอิ่มเต็มที่ อิ่มเต็มภูมิไม
มีเวลาบกบางตลอดกาลไหนๆ เอา ความเพียรเราที่ทุมลงไปดวยความเสียสละเปนตาย
นี้ ทําไมจะไมคุมคากับธรรมเหลานั้นเลา ธรรมเหลานั้นทําไมจะไมคุมคากับความเพียร
ของเราเลา เราเสียดายอะไรเรื่องความทุกขความลําบาก ซึ่งเคยเปนมาแลวไมเกิด
ประโยชนอะไรเลย นี่เกิดประโยชนจากความทุกขประเภทนี้ ทําไมเราจึงไมกลาเสียสละ
เราเปนลูกศิษยตถาคตพระองคหนึ่งในองคปจจุบันนี้ ซึ่งทุกขแสนสาหัสมาแลว เราเปน
ลูกศิษยของทาน ตองเดินตามครู อยาเดินตามกิเลส
เดินตามกิเลสเคยเดินมานานแลว เปนนักโทษใหมันเหยียบย่ําทําลายบังคับขู
เข็ญมากี่กัปกี่กัลป ภพใดชาติใดมีแตเปนนักโทษของกิเลสทัง้ นั้น นอกจากพนไปเสีย
เทานั้นจะสมใจ กิเลสจะเปนนายเราไมไดอีกตอไป เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ ไมเห็น
แดนใดที่จะเปนที่แนใจ นอกจากแดนแหงธรรมซึ่งเปนสรณะของใจเทานั้น จงสราง
กุศลคือความฉลาดใหพอกับการตอสูกับกิเลส
คําวาความสุขความสบายภายในใจนี้จะเปนตัวของตัวเอง
ไมมกี ารมาแลว
หายไป ไดมาแลวเสียไปๆ ดังที่ทานกลาวไววา ปรมํ สุขํ นั่น นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ
หมายถึงอะไร ก็หมายถึงจิตทีเ่ ปนสุขในธรรมชาติของตนนั่นแล ไมตองอาศัยอันใดเขา
มาเจือปน ดวยเหตุนี้สุขนี้จึงไมใชสขุ เวทนา เปนสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์
แลวเทานั้น สุขอื่นจะใหเหมือนนี้ไมได สุขนีจ้ ะใหเหมือนใครก็ไมได สุขนี้จะใหเปน
เวทนาก็ไมได ไมใชสุขเวทนา เปนสุขในหลักธรรมชาติ จึงเรียกวา ปรมํ สุขํ สุขนอก
สมมุติ ไมใชสุขในกรงขังหองขังคือวัฏจักรนี้ เหมือนอยางโลกทั้งหลายที่เราเคยผานมา
อยูแลว และในปจจุบันนี้ก็ยังอยูในวงแหงเรือนจําอันนี้ เครื่องลออันนี้ มีสุขเพียง
เล็กนอยนิดๆ หนอยๆ ก็ติด ลืมสุขอันยิ่งใหญที่จะพึงไดพึงถึงนั้นเสีย แนะ จงพากัน
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พินิจพิจารณาอยานิ่งนอนใจ ความทุกขเพราะอํานาจกิเลสไมใชสิ่งนอนใจ จงเอาใหจริง
จะรูจ ริงเห็นจริงดวยขอปฏิบัติของเราเอง อยาหวังพึ่งอะไร นอกจาก อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ ที่เปนความแนนอนสุดสวน
การปฏิบัติตัวเราดวยงานที่กลาวมานี้เปนงานที่แนใจ เปนผลที่พึงใจทีจ่ ะตอง
ไดรับโดยไมตองสงสัย เอา บังคับลงไปอยาออมแรงไวเพื่อใหกิเลสแบงไปกิน การ
บังคับคือการตอสูกับกิเลส การบังคับตัวเองฝกฝนทรมานตนเองนั้นไดแกการตอสูกับ
กิเลส ไมใชการทําลายตนเองใหฉิบหายปนป แตเปนการตอสูกับกิเลสทําลายกิเลส ซึ่ง
เปนขาศึกตอใจเราใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ จนราบเรียบไมมีกิเลสตัวใดเหลือแลว อยู
ไหนก็อยูเถอะ ดังที่กลาวมาแลววากาลสถานที่ไมมี แมขันธมีอยูก็ไมเปนทุกขเหมือน
กิเลสมีอยูในหัวใจ ซึ่งแสนไดรับความทุกขทรมานตลอดกาลสถานที่
ทุกขในขันธก็รูมันอยูแลววามันเปนความจริงแตละอยางๆ
ตื่นเตนมันอะไร
โศกเศราเหงาหงอยกับมันไปทําไม พอครองตัวอยูไดก็ครอง เยียวยารักษากันไปตาม
กาลตามเวลา ตามกําลังของธาตุของขันธที่จะพอเปนไปได เอา เมื่อถึงกาลแลวมันทน
ไมไหวแลว ปลอยทิ้ง สลัดลงไปเลย อนาลโย หาความอาลัยไมได เพราะกอนตายก็
หมดความอาลัยอยูแลวเนื่องจากความยึดถือไมมี มีแตความรับผิดชอบอยางเดียวตาม
สัญชาตญาณที่เคยรับผิดชอบตัวเอง แตไมไดรบั ผิดชอบดวยทั้งการยึดมั่นถือมั่น ถึง
กาลแลวปลอย หายกังวลไปเลย ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา มันหนักยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก
ภูเขาเราไมไดไปแบกมันนี่เอาอะไรมาหนัก ไอ ภารา หเว นี่แบกอยูตลอดเวลา แบกนั่ง
แบกยืน แบกเดิน แบกนอน ไมมีเวลาปลงกันไดเลย หนักอยูดวยอิริยาบถตางๆ นั่น
แหละ จนกระทัง่ หมดไปเสีย ปลอยทิ้งเสียแลวก็หมดภาระ ไอเศษของสมมุติมันติดอยู
ในขันธ ขันธกับจิตอยูดวยกัน จึงเรียกวาเศษแหงสมมุติ
ทําไมจึงเรียกวาเศษแหงสมมุติ ก็ไมยึดถือมันนี่ มันหากอาศัยกันอยูจะทํายังไง
ปฏิบัติรักษากันไป พาอยู พากิน พาหลับ พานอน พาขับ พาถาย ชะลางกันไปอยางนัน้
จนถึงวาระสุดทายก็ปลอย ไปไมรอดแลวก็อยูเสีย สมบัติของดินเปนดิน สมบัติของน้ํา
เปนน้ํา ของลมเปนลม ของไฟเปนไฟ สมบัติที่บริสุทธิ์แทเปนวิมุตติไปตามความจริงไม
เหมือน ภารา หเว ที่แบกใหยากใหลําบากอะไร
ดูตัวของเรานั่นแหละ ตัวก็คือหมดทั้งรางกาย ความเคลื่อนไหวทางกาย ความ
เคลื่อนไหวออกมาทางวาจา สงออกมาจากใจ ใจมีสติปญญารักษาตัวมากนอยเพียงไร
ดูตรงนั้นเปนสําคัญ ผูมาปฏิบัติสําเหนียกศึกษาใหถึงใจ
ทําอะไรใหมีความจงใจ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ สักแตวาทําใชไมได ไมใชทาง
ของนักบวช ไมใชทางของพระพุทธเจา ไมใชทางแหงธรรมทีท่ านสอนไว มีความจริงจัง
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ทุกอยางทั้งการละทั้งการบําเพ็ญ หนาที่การงานกิจวัตรตางๆ ใหถือวาเปนสมบัติของ
ตนทั้งนั้น อยาเขาใจวาผูนั้นทําแลวจะแลวเรา ความจริงผูนั้นทํา เปนของผูนั้น เราโงก็
ไมไดอะไร โงตอขอวัตรปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสวนรวมแลวยังไมแลว ยังมาโงตอความ
เพียรของตนอีก ถาคนเคยโงตองโงไปเรื่อย คนเคยเสียเปรียบตองเสียเปรียบไปเรื่อย
ไมวาจะเสียเปรียบทางขอวัตรปฏิบัติที่ไมทันหมูเ พื่อน ยังมาเสียเปรียบภายในใจของตน
อีก อยางนี้ไมใชของดี
คนที่พยายามตักตวงมรรคผลอยูตลอดเวลาดวยความเพียรภายนอกภายใน ไม
ยอมเสียเปรียบกิเลสไมวาขางนอกขางใน ธรรมยอมจะสมบูรณเต็มภูมิไปโดยลําดับไม
อับเฉา มีความคลองแคลวแกลวกลาวองไวทั้งภายนอกภายใน ทันเหตุทันการณทุกสิ่ง
ทุกอยาง นั่นชื่อวามีสติปญญาเปนเครื่องปราบกิเลสภายในใจใหราบเรียบลงไดโดยไม
ตองสงสัย ฉะนั้นจงใหพากันตั้งอกตั้งใจ ผูมาใหมมาเกา ผมยังไมไดวินิจฉัยใครครวญ
วาจะใหอยูใหไป เปนแตเพียงวาใหอยูดวยเพื่อการอบรม เพราะเห็นใจที่มาจากที่ตา งๆ
มากบางก็ทนเอา เพราะตางก็มุงมาเพื่อการศึกษาอบรมดวยกัน
ใหสลักลงภายในจิตทุกสิ่งทุกอยางที่ไดยินไดฟงแลว ไมมีอะไรจะเลิศยิ่งกวาใจ
เอาใจใหได เวลานี้ถูกกิเลสถือกรรมสิทธิ์เหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา ไมเพียงถือ
กรรมสิทธิ์เฉยๆ จิตนี้ถาเปนสิ่งที่ฉิบหายแลวเลยผุยผงไปเสียอีก แตนี้ใจเปนสิ่งทนทาน
ถูกเหยียบย่ําทําลายแทนที่จะฉิบหายก็ไมฉิบหาย แตทนทุกขเอา
ทีนี้เอาทุกขดวยความเพียร แทนทุกขที่กิเลสเหยียบย่ํา ทุกขดวยความเพียรคือ
การตอสู เอาทุกขมากขนาดไหน คราวนี้ใหทุกขแบบนี้เพื่อเห็นเรื่องของกิเลสพังทลาย
ไปจากจิต อยาใหไดยินแตชื่อแตเสียงกิตติศัพทกิตติคุณของพระพุทธเจาของพระสงฆ
สาวก ของครูบาอาจารยทั้งหลาย วาทานไดหลุดพนจากกิเลสอยูที่นั่นที่นี่ประเสริฐเลิศ
เลอ เราเองจมอยูในปลัก คือกองกิเลส เต็มไปดวยความขี้เกียจขี้คราน มันจะเขากันได
อยางไร เอาใหไดยินขาวเราดวยซิ ทั้งเหตุ คือการประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสก็เอาจริง
เอาจัง สมชือ่ เปนนักตอสู ไมมีใครอดทนและมีความพากเพียรมีความใครครวญพินิจ
พิจารณายิ่งกวานักบวช
เราทําอะไรไมได ไปสอนคนอื่นใหเปนประโยชนไดอยางไร จะเอาความเฉลียว
ฉลาดอะไรไปสอนเขาพอใหถึงใจ ถาไมถึงใจเรากอนแลว ไปสอนคนอื่นก็ไมถึงใจ ถาถึง
ใจเราแลว เอาความถึงใจนี้ออกสอนคนอื่นทําไมจะไมถึงใจละ ธรรมเปนของจริงลวนๆ
มาแตไหนแตไรอยูแลว
เอาละพอสมควร
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ของวิเศษอยูกับธรรม
เวลานั่งภาวนาธรรมดาๆ ซึ่งเปนเวลาปลอยงานขางนอก คือความคิดปรุงตางๆ
ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งสัมผัสสัมพันธภายนอกแลว มาอยูโดยลําพังจิต เฉพาะอยางยิ่งจิตกับกาย
อยูดวยกัน ซึ่งแตกอนก็ไมเคยเปน เราเองก็ไมเคยคาดคิดวาความจริงอยางนี้จะเปน
ขึ้นมาได เวลานั่งเหมือนนั่งทาภาวนา คือระงับอารมณความคิดปรุงกับสิ่งที่เกี่ยวกับ
ภายนอก เหลือแตความรูโ ดยหลักธรรมชาติของตนแลวก็ดูรางกาย
ความรูที่กําลังดูกายของตัวนั้น ทําใหรูอยางชัดเจนวา กายอันนี้กับวัตถุตางๆที่มี
อยูภายนอกกายนั้น ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย กายอันนี้จึงเปนเหมือนวัตถุอันหนึ่ง
เชนเดียวกับวัตถุภายนอก เหมือนไมใชกายของตัวเลย มันเปนเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง
เหมือนวัตถุภายนอกนั่นแล จากนั้นไปจิตก็ไมเกี่ยวกับกายเลย อยางนี้มันก็เหมือนกาย
ไมมี แตความรูมันยังกระจายออกไปเหมือนกับวาในโลกนี้ไมมีวัตถุอะไรเลย เปนความ
วางเปลาไปหมด ไมมีอะไรปรากฏในความรูสึกแมนิดหนึ่ง
แตก็มีอีกแงหนึ่งวา ความรูนี้ครอบโลกธาตุ ทั้งนี้เพราะความรูนั้นแสดงตัวอยาง
อิสระเต็มที่ ไมมีสมมุติใดๆ มาผานมาเกี่ยวของในขณะนั้น โลกจึงเหมือนไมมีเลย
ทําไมจึงวาจิตครอบโลกธาตุ เพราะความรูนี้เดนดวงอยูแตผูเดียว แตมิใชเดนดวงแบบ
จิตอวิชชาดังที่เคยเดนในใจมาแลว ฉะนั้นความเดนดวงนี้จึงขอเรียกวาตามภาษาปาวา
เดนนอกสมมุติ เดนอิสระตามธรรมชาติของตน สิ่งเหลานั้นจึงไมปรากฏ แมมีอยูก็ไม
ปรากฏในความรูสึก มีแตความรูสึกปรากฏกับตัวเองโดยเฉพาะ มันจึงเปนเหมือน
ครอบโลกธาตุไป ถาแยกออกไปวาครอบโลกธาตุ ถาไมแยกก็เหมือนไมมีอะไรเลย เปน
หลักธรรมชาติของจิตประเภทนี้
พอสงเขามาสูรางกายมันก็กระจายไปหมดเสีย รางกายก็เหมือนไมมี ถาแยกเขา
มาเปนสวนสมมุติวารางกายมี รางกายมันก็เปนเหมือนทอนไมทอนหนึ่งเทานั้น จึง
เหมือนมันไมใชอะไร ไมมีอะไรกับเรา มันเหมือนกับวัตถุอันหนึ่งที่อยูนอกกายเราไป
อันนี้ก็เหมือนกับวัตถุอันหนึ่ง คือมันอยูนอกใจ ถาพูดงายๆ ก็วาอยางนี้เสียดีกวา นี่คือ
เปนหลักปจจุบัน
เปนหลักธรรมชาติของจิตทีเ่ ปนอยูตามลําพังตัวเองโดยไมตอง
เสกสรรปนยอใดๆ เราพิจารณาและพูดตามความจริงของจิต
ถาจิตไดแยกตัวออกจากทุกสิ่งทุกอยางเสียก็เปนดังที่วานี่ เมื่อจิตยังมีกิเลสก็
แยกกันออกดวยความพากเพียรโดยวิธีตางๆ จนกระทั่งกิเลสไมมเี หลือเลย สวนกายยัง
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มีเหลือ ความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เคยเปนมาก็สิ้นไป กายซึ่งเปนของมีอยูก็มีอยูตาม
หลักธรรมชาติของตน แตจติ ก็เปนอันหนึ่งของตัวเอง คือสิ่งนั้นๆ มีอยูแตมันแยกกัน
โดยหลักธรรมชาติ นี่จึงวาเมื่อกิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแลว มันไมมจี ริงๆ ภายในจิตทีเ่ คย
เปนคลังกิเลสทุกประเภทมาดั้งเดิม
จะดูจําพวก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้ก็ไมใชกิเลส มันเปนเพียง
อาการของขันธแตละขันธๆ เมื่อยังมีกิเลสและกิเลสบงการ สิ่งเหลานี้จึงจะเปน
เครื่องมือของกิเลสแตละอยางๆ ไปได ถาไมมกี ิเลสตัวใดบงการออกมา ขันธแตละ
ขันธก็เปนอาการอันหนึ่งๆ อยูเทานั้น ที่เรียกวาขันธลวนๆ เปนอยางนั้นเอง กายแมไม
ยึดถือกายก็มีอยู แตกิเลสไมมีจงึ ไมมีอะไรพาใหยึดถือ นั่น มันผิดกันตรงนี้ มันไมมี
อะไรจะใหยึด นี่เรียกวาพูดสุดขีดของจิตของธรรมของกิเลส สามอยางนี้ที่เคยเกี่ยวของ
พัวพันกันมา เฉพาะอยางยิ่งกิเลสกับจิตเปนสิง่ ที่ฝง จมลึกภายในใจจนเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไมอาจรูไดเลยวาจิตเปนอยางไร กิเลสเปนอยางไร เพราะเปนอันเดียวกันดวย
ความกลมกลืน
จิตที่เปนอันเดียวกันกับกิเลสนี้ กิเลสจึงมีอํานาจที่จะแสดงออกทุกแงทุกมุมกอน
ธรรมจะแสดงออกมาทุกขณะ ดวยเหตุนี้ทานผูมีความละเอียดกวาพวกเรา หรือทาน
ผูเรียนวิชาของธรรมของกิเลสจบสิ้นลงภายในจิตใจ อยางสมบูรณเรียบรอยแลว มองดู
พวกเราซึ่งกําลังพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลส และถูกกิเลสกดหัวจนเงยหนาอา
ปากไมไดนั้น ทานจึงเห็นไดชัดๆ รูไ ดชัดๆ วาอาการใดที่แสดงออกมา เพราะกิเลสตัว
ใดประเภทใดบังคับออกมา เพราะกิเลสเปนผูออกหนาควบคุมและออกหนาดวยกําลัง
ของกิเลสตัวใด แตละอาการๆ ของกิเลสที่แสดงออกมาจากตัวของเรานัน้ ทานรูทั้งสิ้น
เพราะทานเคยปราบมันใหสิ้นซากไปจากใจทานมาแลว
ฉะนั้นเราผูโงเขลาหลงเงาของกิเลส การประพฤติปฏิบัติตอตัวเองเพื่อชําระกิเลส
จึงมักมีกิเลสแทรกอยูในอิริยาบถและความเพียรแทบทุกประโยคโดยทีเ่ ราไมรเู ลย แม
ที่สุดกําลังนั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนา คือทําความเพียรอยูในทาตางๆ นั้นแล สวนมาก
จึงมักเปนทาหรือกิริยาของกิเลสทํางานไปเสียทั้งมวล จะเปนทาของความเพียรในขณะ
จิตแรกทําภาวนาเทานั้น
นอกจากนั้นก็มีแตกิเลสทํางานของตัวเองอยูในที่นั่งสมาธิ
ภาวนา ในที่เดินจงกรม ในที่ทําความพากเพียรทาตางๆ ไปเสียหมด และมีแตเปนเรื่อง
ความเพียรของกิเลสพอกพูนตัวบนหัวใจเราถายเดียว
เพราะสติปญญาไมทันมัน
เบื้องตนเปนอยางนี้กันแทบทั้งนั้นสําหรับนักภาวนาเรา
เราไมทราบเบื้องตนแหงความเพียรภาวนาของเราเปนอยางนี้ เมื่อมีผูทราบเรา
นั้นแหละเราถึงจะไดฟง เรื่องของเราวาเปนอยางนี้ขึ้นมาได ถาไมมีผูทราบเลยก็ไมมีผู
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พูดอยางนี้ขึ้นมาได จะนําอะไรมาพูดเพราะโงเหมือนกันหมด เมื่อแยกกิเลสออกมาและ
แยกกิเลสออกจากกันไดมากนอย และแยกออกจากกันไดโดยสิ้นเชิงแลว ก็พูดกันได
เต็มปากและชัดเจน ไมสะทกสะทานหวั่นไหว
การประกอบความเพียรจึงตองไดสอนเสมอเรื่องสติ สติเปนสิ่งสําคัญเปนอันดับ
แรกแหงการประกอบความเพียร ปญญาเปนอันดับสอง ใหมีสติอยูกับตัว ไมวาจะ
ภาวนาในธรรมแขนงใดบทใด ไมวา จะอยูในอิริยาบถใดหรือทํางานใดอยู อยางนอยสติ
ตองมีคือรูสึกตัว แมจะไมรูอยูกับธรรมบทใดเหมือนกับเรากําลังภาวนาก็ตาม แตใหสติ
มีความสืบตออยูกับความรูของตน เวลาภาวนาจิตก็สงบไดงา ยถาเปนฝายสงบ ถาเปน
ฝายปญญาพิจารณาอะไร สติซึ่งอยูกับตัวอยูแลวก็เรียกไดควาไดทันกับความตองการ
ทุกเวลา
เราจึงกลาพูดเสมอถึงเรือ่ งสติ และพูดแลวพูดเลาเพราะเห็นคุณคาของสติ เปน
สิ่งที่เดนมากในวงความเพียร ไมมีอะไรเกินกวาสตินี้ไปไดเลย ในจิตทั้งดวงอันถูกกิเลส
หุมหอจนมองหาจิตแทไมเจอ ขยายออกมาทางกายก็หมดทั้งราง มันเปนเรื่องของกิเลส
หมดทั้งราง เพราะกิเลสจับจองไวรอบตัวอยูแลว กิริยาที่แสดงออก กิเลสจึงมีทาง
แสดงออกไดกอนธรรมเสมอเมื่อผูยังไมมีสติปญญารูเทาทันกับกิเลสประเภทตางๆ
ดังนั้นจึงตองไดใชสติรักษา ใชปญญาพินิจพิจารณาอยูโดยตลอดไมเลือกกาลสถานที่
ไมตองมีใครบังคับก็เปนไปเอง
งานพอกพูนของกิเลสนั้นเปนงานอัตโนมัติ
เพราะเคยชินกับใจของสัตวโลกมานานแลว เคยใชจิตใจของสัตวโลกเปนที่รองรับมาทุก
แงทุกมุม ไมมีใครทีจ่ ะช่ําชองยิ่งกวากิเลสเอาจิตของเราเปนที่อยูที่อาศัย เปนเครื่องไม
เครื่องมือหรือเปนคนใชของมันพอกพูนตัวเอง กิเลสจึงมีความชํานิชํานาญมากในการ
บังคับบัญชาจิตใจใหเปนไปในแงตางๆ โดยทีไ่ มตองตัง้ ใจมันก็เปนไปไดของมันเอง
เพราะมันคลองตัว มันเคยกับงานของมันมานาน เรื่องของกิเลสเปนอัตโนมัติภายในใจ
ของสัตวโลกดังที่กลาวมานี่แล แนใจวาพูดไมผิด
ทีนี้เรื่องของธรรมซึ่งยังไมมีในใจหรือมีนอย จึงตองไดใชความตั้งอกตั้งใจอยาง
จริงจังดวยเจตนา เต็มสติกําลังของตนดวยกันทุกคน จึงจะกําจัดหรือชะลางกิเลสออก
ไดโดยลําดับ การภาวนากําหนดอานาปานสติ ลมหายใจเขาออก สติเปนเครื่องหยั่งอยู
กับองคภาวนานั้นไมใหจิตคิดปรุงออกไปได
เราอยาพากันเขาใจวาอารมณมาจาก
ภายนอกเขามากวนใจ ไมมีอารมณใดมากวนใจ มีแตใจกวนตัวเอง กิเลสมันผลักดัน
ออกมาใหคิด ผลักดันออกมาใหอาลัยเสียดาย ความคิดความปรุงตางๆ เปนเรื่องของ
กิเลสทั้งนั้น ที่จะมีจากสิ่งภายนอกก็คือสิ่งที่มาสัมผัส เชน เสียง เปนตน เวลาเราภาวนา
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เสียงกระทบพับ ถาภายในนี้ไมปรุงขึน้ รับเสียงก็ไมมีความหมาย แตอาศัยเสียงทําใหจติ
กระเพื่อมขึน้ มา ถาไมมีอะไรเขาสงเสริมมันก็ดับไปเอง ไมเปนเรื่องเปนราวตอไป
ใจตัวคะนองนั้นแมไมมีอะไรเขามาเกีย่ วของเลยมันก็เปนของมันไดเอง มันผลัก
มันดันออกมาใหคิดใหปรุงใหเสียดายเรื่องนั้นเรือ่ งนี้ เพราะกิเลสนั้นเปนเจาเรื่องเจา
เรืองอํานาจพาใหเปน จงพากันทราบเอาไว ไมมีสิ่งใดจะเกินกิเลสซึ่งเปนเจาเรื่องไปได
จอมเรื่องก็คือกิเลสนี่แล เพราะฉะนั้นจงระมัดระวังเรื่องอันเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ จะ
พาใหแสดง ที่นักปฏิบัติเราทําใจใหสงบตามความตองการไมได เพราะไมทราบวาเรื่อง
นั้นคือเรื่องของกิเลส ความอยากคิดอยากปรุงเรื่องราวตางๆ อดีตที่ลวงมาแลวกี่ปกี่
เดือนระลึกไดเมื่อไร เพราะกิเลสพาใหระลึก ไมใชเราระลึกไดเอง กิเลสพาใหระลึกพา
ใหตดิ พันในเรื่องนั้นๆ ไมมจี บมีสิ้น จึงหลงกลมายาของมันเรื่อยไปไมมวี ันเบื่อหนาย
อิ่มพอบางเลย
ความเพียรก็หายไปหมดเพราะถูกอารมณเหลานั้นเขามาเหยียบย่ํา
ทําลาย นี่เราจะทราบไดชัดเมื่อถึงขั้นควรจะทราบไดชัด หรือทราบไดอยางเต็มภูมิเมื่อ
ถึงขั้นสติปญญาเต็มภูมิ ไมตองบอกจะทราบไดเองบรรดาเรือ่ งที่กลาวมาทั้งหมด ขอ
อยาละความพากเพียรเพือ่ ทราบสิ่งเหลานี้ก็แลวกัน
เอาซิ ลงกิเลสไดสิ้นไปจากใจหมดแลว ความอยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเรื่องนี้
ดังทีเ่ คยหิวเคยอยากไมมี จึงทําใหรูเรื่องของกิเลสไดอยางชัดเจนวา เรือ่ งของกิเลสทั้ง
มวลที่พาใหปรุงตางๆ พาใหเสียดายอารมณ พาใหเสียดายเรื่องนั้นเรือ่ งนี้ เรื่องโลก
เรื่องสงสาร เรื่องใกลเรื่องไกล เรื่องอดีตอนาคต มันไมมีสิ้นสุดเลย วันเวลาหนึ่งๆ มี
แตเรื่องของกิเลสมันพาวาดภาพหลอกแบบลมๆ แลงๆ ทั้งเพไมมีหลักมีเกณฑ แตผล
มันไมลมๆ แลงๆ นะซิ มันกอบโกยทุกขเขามาสูหัวใจซึ่งเปนสถานที่ทํางานของกิเลสนี้
ใหเกิดความทุกขรอนขุนมัวภายในจิตใจจนแทบเปนแทบตายในบางครั้ง เปนสิ่งทีน่ า
หลงลืมไดอยางงายๆ เมือ่ ไร
จิตที่ไมมีกเิ ลส ไมมีอะไรจะเสียดายอะไร เหลือแตความรูลวนๆ ความรูไมมี
เรื่องแอบอิง ก็ทําใหทราบชัดวาเรื่องทั้งหมดเกิดมาจากกิเลสทั้งสิ้น เมื่อไมมอี ะไร
ผลักดันมันก็ไมมเี รื่อง ไมมีเรื่องอยากใหผลักดันออกมา ก็ประมวลลงไดวา ออ เรื่อง
ทั้งหมดมันเกิดจากกิเลสซึ่งเปนเจาเรือ่ งจอมเรื่อง เมื่อจอมกอกวนนี้ถูกทําลายลงไปแลว
ใจก็ไมมีอะไรรบกวน เหมือนบานรางแตมีคนอยู บานรางคืออะไร คือกิเลสพังทลายไป
หมด ตัวเปนพิษเปนภัยตัวฝกใฝตัวไลไมจน ยึดนั้นยึดนี้ ควานั้นควานี้ถูกทําลายลงไป
หมดนั่นแล แตคนยังมีอยูก็หมายถึงขันธกับความรูที่ไมเปนภัยตอสิ่งใดและตอตนเอง
เปนความรูทบี่ ริสุทธิ์ลวนๆ ยังมีอยู นี่แหละที่วาเหมือนบานรางแตมีคนอยู ขันธยังมีอยู
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ความรูนั้นยังมีอยู แตผทู ี่กอความยุงเหยิงวุนวายตางๆ นานาทําใหไมสงบนั้น พังทลาย
ไปหมดแลว จึงเปนเหมือนกับบานราง
บานเรามันเต็มไปดวยสุรายาเมา บานในขันธ ขันธของกิเลสเปนเครื่องมือของ
กิเลส มันจึงกลายเปนเรือ่ งความมึนความเมา ความอับเฉาเศราใจทุกขใจอยูตลอดเวลา
ไมมีมดื มีแจงมีสวางอะไรบางเลย เมาอยูดวยกิเลสตัณหาอาสวะ ทําภาวนาก็ไมลงถูก
กิเลสฉุดลากไปตอหนาตอตา เดินจงกรมอยูก็ไมชั่วกี่วินาทีก็เผลอไปแลว นั่งสมาธิตั้งทา
ตั้งทางกับองคแหงสมาธิของตนก็ไมไดกี่วินาที ไมอยากพูดถึงเรื่องนาทีหรือชั่วโมงเลย
ใจถูกมันลากไปเสียแลวๆ พอรูตัวที่ไหนไดมันอยูบนเขียงและเปนลาบไปแลว แหลม
คมไหมกิเลส ดูเอา ฟงเอาซิ
เพราะฉะนั้นในตัวของคนแตละคน กิริยาที่แสดงออกมันจึงบอกชัดอยูในตัววา
มีกิเลสลอมหนาลอมหลังทุกอิริยาบถ ความจริงกิเลสจะเหนือธรรมไปไดยังไง เมื่อ
ธรรมเหนือกิเลสมองกิเลสมันตองรูชดั เห็นเรื่องของกิเลสไดอยางชัดเจน ที่ธรรมไม
เหนือกิเลสนั่นซิ กิเลสจึงเหยียบย่ําทําลายธรรมลงไปในทาตางๆ ของความเพียรจนไมมี
เหลือ นี่ละที่ภาวนาไมไดเหตุไดผลไมไดเรื่องไดราว หาความสงบรมเย็นภายในตัวเอง
ไมไดก็เพราะเหตุดงั กลาวมานี้แล มันมีแตกิเลสเขาไปแทรกอยูในวงงานเสียหมด
เอาแตชื่อแตนาม เอาแตกิริยาแหงการประกอบความเพียรมาอวดเจาของ ดวย
ความสําคัญมั่นหมายวา เราไดเดินจงกรมเทานั้นชั่วโมงเทานี้ชั่วโมง นัง่ ภาวนาเทานั้น
ชั่วโมงเทานีน้ าที เอาแตลมๆ แลงๆ มาหลอกตัวเองไปเปนวันๆ โดยไมคดิ กระดากอาย
ตัวเองหรือทานผูจริงจังบางเลย เมื่อเปนเชนนั้น ผลคือความสงบรมเย็นของใจจะเกิด
ไดอยางไร ถาปฏิบัติตามที่ไดกลาวมานี้ กิเลสตัวไหนจะดื้อดานหาญสูธรรมไปไดวะ ใจ
ตองสงบลงจนได แมใจจะคึกคะนองยิ่งกวามาตัวแสนคะนองก็เถอะ จะไมพนอํานาจ
ของสติและอํานาจของปญญานี้ไปไดเลย
ในเบื้องตนที่จะใหจิตสงบตองไมพนวิสัยของสติตามควบคุม ตองเห็นผล ไม
เห็นไดยังไง ทางที่ถูกอยูตรงนี้ ทางแหงความสงบอยูที่สติสืบตอ มีความเพียร มีความ
อดทนเปนเครื่องสนับสนุนใหสติไดสืบตออยูดวยความระมัดระวัง ใจตองสงบตองเย็น
ที่ภาวนามากี่ปกี่เดือนไมไดเรื่องเพราะมีแตเรื่องเหลาะแหละๆ จะเอาเรื่องความจริงคือ
สมาธิธรรมปญญาธรรมมาจากไหน
นี่แหละที่เปนหวงหมูเพือ่ นมาก หมูเพื่อนมาอยูดวยกี่ปกี่เดือนก็ไดเทศนใหฟง
จนหมดเปลือกหมดพุงแลว เวลานี้ไมมีอะไรเหลือ แลวผลเปนยังไงสําหรับผูมา
ประพฤติปฏิบัติ พอเปนทุนเปนรอนเปนพื้นฐานของหัวใจตนไดบางหรือไม นี่นาคิดอยู
มาก พากันเสียดายอะไรกับโลกสงสารอันนี้ เราเกิดมาในทามกลางโลกนี้อยูแลว ความ
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เปนอยูของจิตก็คือเรื่องของโลกลวนๆ อยูแลว ดีชั่วก็ควรจะเห็นผลกันมาโดยลําดับลํา
ดา เพราะอยูดวยกันคละเคลากันกับโลกมาเปนเวลานาน เวลานี้จะปฏิบัตธิ รรม
รสของโลกเปนขนาดไหนก็ไดเคยสัมผัสสัมพันธกันมาแลว โกหกกันไดอยางไร
เรื่องของโลกนะ รสของธรรมซึ่งจะเปนเครื่องเทียบเคียงหรือเปนคูแขงกันกับรสของ
โลกนั้น เรายังไมเคยประสบพบเห็น แตเราเชื่อตออรรถธรรม เชื่อครูบาอาจารยจึง
ไดมาประกอบความพากเพียร ก็ควรจะเอาความเชื่อนี้หยั่งลงภายในหัวใจใหลึกๆ บาง
ถายังไมลึกมาก ก็หยั่งเพื่อสงบอารมณลงบางเสียกอน หยั่งลงไปดวยสติ บังคับจิตใจ
ดวยสติเพื่อความสงบ มันจะสงบไมไดจริงๆ เหรอ ใจจะคึกคะนองขนาดไหนก็เคยคึก
คะนองมาแลวตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่ บัดนี้ มันเคยสงบตัวลงดวยความออนเพลียเอง
ของมันมีไหม นี่ไมเคยมี ถาไมสงบตัวลงไดดวยอํานาจของธรรม ปราบปรามสิ่งที่พาให
คึกคะนองนั้นใหราบลงไปเปนลําดับลําดา จิตจะหาความสงบตัวโดยลําพังไมไดเลย ปก
ใจลงไปซินักปฏิบัติ
เพียงขั้นสงบยังเอาไมไดแลวจะทําอยางไร จะพูดอะไรถึงเรื่องขั้นปญญาความ
เฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกวานี้ ซึ่งเปนอันดับที่ออกไปจากความสงบ ใจหาความสงบ
ไมได จะพิจารณาใหมีความแยบคายทางดานปญญาในแงตางๆ ของธาตุของขันธเพือ่ รู
แจงแทงทะลุในขันธนั้นๆ ไปไดอยางไร เมื่อจิตก็กําลังฟุงซานรําคาญหิวโหยเต็มตัวอยู
พาพิจารณาเรื่องอะไร สัญญาอารมณก็ฉุดก็ลากไปเสีย ไมเปนปญญาไมเปนอรรถเปน
ธรรมขึ้นมาใหชมไดบางเลย จึงตองอาศัยการอบรมใจเพื่อความสงบไดเทาที่ควร พอ
จิตมีความสงบตัวได จิตก็เริ่มอิ่มตัวขึ้นมาควรแกการพิจารณาทางดานปญญาได ไมหิว
โหยกับอารมณดังทีเ่ คยเปนมา นี่หลักการปฏิบัติจิตเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น ขอให
เปนที่ลงใจสําหรับทานผูปฏิบัติทั้งหลาย
เอาใหจริงใหจัง ของวิเศษอยูกับธรรมแทๆ ไมไดอยูกับกิเลสตัณหาอาสวะ
ประเภทใดๆ พอที่จะหลงตามคลอยตาม เคลิ้มหลับไหลไปตามมันอยูไมหยุดหยอนพอ
ผอนคลายกันบางมีอยางเหรอ พิจารณาซิ เคยเกิดเคยตายมากี่กัปกี่กัลป จงประมวล
กันลงในชาตินี้ นับแตเกิดมาจนถึงบัดนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธกับเรื่องเหลานี้มาแลว
เพราะคลุกเคลากันมาตั้งแตวันเกิด นอนจมกันมาอยูแลว ไมพอเห็นโทษเห็นคุณของ
มันบางเหรอ เอาสิ่งที่เคยเปนมามาเทียบกับธรรมะดูซเิ ปนอยางไร ควรจะมีแกใจพินิจ
พิจารณากันตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคมไดบาง
ไหม
ความเลิศก็คือพระพุทธเจา ธรรมพาใหพระองคเลิศ กิเลสไมไดพาใหเลิศ ทําไม
จึงตองควาเอากิเลสมาฟดมาเหวี่ยงมาทําลายธรรมทั้งๆ ที่ประกอบความพากเพียรอยู
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ไดลงคอ มันนาพิจารณาเอามากนะ หากวาไมเอากิเลสเขามาเหยียบย่ําทําลายธรรมใน
ขณะที่ประกอบความเพียรอยูแลวทําไมจิตจะหาความสงบไมได เพราะเราทําเพื่อความ
สงบแทๆ และเราทําเพื่อปญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคม เพื่อความรูแจงแทงทะลุ
ตามความจริงทั้งหลายแทๆ ซึ่งเวลานี้กิเลสตัวจอมปลอมมันไปฝงของปลอมหลอกลวง
ไวเต็มธาตุเต็มขันธเต็มอายตนะเต็มใจ จะถอนมันออกมาจากนี้เพื่อเห็นความจริงและ
ลบลางความปลอมนั้น
ในเบื้องตนแมจะรูเ พียงเล็กนอยก็พอเปนเครื่องทดสอบ พอเปนคูแขงกัน พอ
เปนเครื่องเปรียบเทียบกันก็ยังดี พอมีกําลังใจตอสู ไมเสียลวดลายนักปฏิบัติไปเสีย
ทีเดียว นี่ไมมีอะไรเปนเครื่องเปรียบเทียบกัน ไมมีอะไรพอเปนคูแขงกันเลยเราจะหวัง
ผลจากอะไร เมื่อมีแตลมๆ แลงๆ ไมมีน้ํามีเนื้อติดอยูบางเลยอยางนี้ ถาวาความสงบก็
มีแตความฟุงซานออกหนาออกตาเสีย วาความฉลาดทางดานปญญาก็มีแตความโงออก
หนาออกตาเสียซึ่งเปนเรือ่ งของกิเลสทั้งมวล
แลวเราจะหวังเอาอะไรมาเปนสารคุณ
ภายในใจเลา นี่มันนาคิดอยูมากนะ ผมก็อดพูดไมได เพราะสอนหมูเพื่อนมาเปน
เวลานาน ทําไมจิตใจถาไดดื่มรสแหงธรรมคือปรากฏผลยิบๆ แย็บๆ ขึ้นมาทาง
ภาคปฏิบัติบางซึ่งเปนสมบัติของตน มันจะอดพูดตอครูอาจารยและเพื่อนฝูงไดหรือ ผู
ปฏิบัติถารูเห็นผลจากการปฏิบัติของตนมากนอย ตองพูดไดเต็มปากดวยความอาจ
หาญ เราเคยเปนมาแลวนี่ อยูกับทานอาจารยมั่นก็เปน
เวลาขึ้นไปหาทานก็ไม
เวลายังไมไดเรื่องไดราวอะไรทางสมถะและวิปสสนา
ทราบวาจะพูดเรื่องอะไรกับทาน มีแตกลัวทานจนตัวสั่น กลัวก็กลัวแบบไมไดเหตุไดผล
พอมันเขาใจรูเห็นสมาธิปญญาจากจิตตภาวนามากนอยเทานั้น มันเกิดความกลาหาญ
ชาญชัยขึ้นมาตามกําลังความรูความเขาใจ ตามภูมิจติ ภูมิธรรมของตนในเวลานั้น และ
พูดกับทานไดอยางเต็มปากเลย ความกลัวทานหายไปหมด มีแตความอยากพูด
ถายเดียว เพราะมันถึงใจเจาของจากการทําของเจาของเอง ทั้งเหตุทที่ ําลงไปก็ถึงใจ
ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ถึงใจตามภูมิจติ ภูมิธรรมของตัวเอง มันจึงพูดออกมาไดอยางไม
สะทกสะทานพูดเปรี้ยงๆ กับทาน นี่ก็ไดเคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลว
ถามันเปนมันรูเห็นอยูภายในจิตจริงๆ ทําไมจะพูดไมได ตองพูดได มันอยาก
พูดยิ่งกวาอะไร ใจมันขยับตัวพับๆ ดวยความกลาหาญ เหมือนนักมวยคันมืออยากชก
อยากตอยนั่นแล ยิ่งเห็นครูบาอาจารยผูที่ตนเคารพเลื่อมใสเปนที่ฝากเปนฝากตายดวย
แลว ทําไมจะไมอยากพูดกับทาน เพราะครูบาอาจารยทานเปนที่ฝากเปนฝากตายของ
เราแทๆ ตองอยากพูดและตองพูดอยางจุใจกับทาน เพราะเราไมไดพดู เพื่อความโอ
อวด เราพูดดวยความจริงและความภูมิใจของเรา ขัดของตรงไหนใหทานบอกทานแนะ
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ทานจะวาหนักเบาขนาดไหนยอมรับทั้งนั้น ขึ้นชื่อวาธรรมแลวตองยอมธรรมจากครูบา
อาจารย นอกจากกิเลสมันจึงไมยอมอะไรกับผูใด มีแตจะสูจะทําลายโดยถายเดียว นี่
หมายถึงความรูภายในใจของผูปฏิบัติ ถารูขึ้นมาในใจแลวตองเปนอยางนี้ดวยกัน
เพียงขั้นสมาธิมันก็พูดได ยิ่งขั้นปญญาสูงขึ้นไปโดยลําดับดวยแลวจะพูดไมได
ยังไง คิดดูเวลาทานกําลังเจ็บปวยหนักๆ ใครเขาไปหาทานไดเมื่อไร เรายังกลาหาญเขา
หาทานไดสบาย มันหากมีเรื่องจะพาใหเขาหาทาน ทานนอนอยูสบายเงียบๆ ตอน
บายๆ จิตของเรามันกําลังหมุนติ้วๆ ไมมเี วลาวางงานทั้งวันทั้งคืน บางคืนนอนไมหลับ
เลย เพราะปญหากับสติปญญายังยุติกันไมได ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนี้ปญหาตางๆ จะไม
เกิดไดยังไง มันตองเกิด การตอสูกับกิเลสก็ตอสูกันทั้งวันทั้งคืนจะไมใหมีปญหาไดยงั ไง
ก็กิเลสทั้งมวลมันเปนตัวปญหานี่ ธรรมจะฟาดฟนกับกิเลสทําไมจะไมมปี ญหาตอกัน
ขึ้นมา มันจึงไดเรื่องเหลานั้นแหละขึ้นมากราบเรียนทาน จะเปนเรื่องของใจก็กราบเรียน
ทาน เปนเรือ่ งความรูความเห็นเปนทีแ่ นใจแลวก็กราบเรียนทาน ใหทานเสริมตอให
ถาเราผิดตรงไหน ทานก็แนะทานก็บอก ที่ถูกตรงไหนแลวทานก็รับและเสริม
ตอให ใจมันก็ยิ่งหนักมือลงไปเพราะแนใจวาถูกตองแลว เจาของก็แนใจอยูแลวดวย
ทานผูผานไปแลวพนไปแลวเขาใจรับรองใหดวยซ้ําลงไปอีก มันก็ยิ่งเพิ่มกําลังขึ้นไป ผม
เคยรบกวนทานอยูเสมอ เวลาทานเพียบทางรางกายเราก็เพียบทางดานจิตใจ เพราะ
ตอนนั้นเราเพียบจริงๆ ทางจิตใจ จิตมันเขาจุดรวมของมันนั่นแหละ มันจึงหมุนติ้วๆ
ดวยความเพียรและสติปญ
 ญา ไมมีเวลายับยั้งผอนคลายบางเลย เจาตัวผูเปนเวที
ระหวางกิเลสกับสติปญญาตอสูฟดเหวี่ยงกันจึงแยมาก เกือบเวทีพัง คือเกือบตายกอน
สติปญญาจะชนะกิเลส
นี่ทําไมอยูดวยกันนานแสนนานไดเรื่องไดราวอะไรบาง ภาวนาไมไดเรื่องไดราว
อยาเขาใจวามีความสบายนะ เพศเปนแตชื่อวาเปนเพศที่สบายเฉยๆ ที่ไมไดทําไรทํานา
ทําสวนซื้อถูกขายแพงเหมือนโลกเขา ถือเปนเรื่องสบายเพราะไมไดทําอยางเขา นั่นเปน
เรื่องรางกายตางหาก ใจมันมีงานอยูตลอดเวลาจะเอาความสบายมาจากไหน งานของใจ
เปนงานที่กิเลสมันบังคับใหทําจะเอาความสุขมาจากไหน ถาไมใชงานที่ธรรมบังคับให
ทํา
กิเลสบังคับเรามันยังบังคับได เรานําธรรมมาปฏิบัติ นําธรรมมาบังคับตอสูกับ
กิเลสทําไมเราทอถอย ทอถอยไปทําไม จะหวังเอาชัยชนะอะไรจากความทอถอยออนแอ
แพกิเลสเลา แตกอนก็แพอยูแลวยังจะถอยเพื่อแพหาอะไรอีก มันเลยแพไปแลวนี่
ไมใชกิเลสจับใสเปลโยนลงคลองไปแลวหรือ ถายังจะขืนถอยขืนแพมันอยูอีก จงอยา
หวังกุสลา มาติกาจากกิเลส มันไมมีใหเปนแนอยาหวังๆ นอกจากจะสูสุดเหวี่ยงเพือ่
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ความชนะถายเดียวเทานัน้ ความแพกิเลสมันดีเมือ่ ไร ถาดีโลกนี้วิเศษกันหมดแลวสงสัย
อะไร อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ครอบโลกธาตุอยูแลว มันก็เหมือนกงจักรนั่นแล คําวา
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมเหมือนกงจักรจะเหมือนอะไร เราสงสัยอะไรเวลานี้
ภาวนาใหจริงใหจังซินักปฏิบัติ ใหมันเห็นประจักษ ธรรมอยูที่ใจแทๆ เดี๋ยวนี้
กิเลสมันครอบอยูที่ใจ กิเลสแทนธรรม ธรรมหาที่แทรกไมไดเพราะกิเลสบีบบังคับกีด
กันไวไมใหแทรก เพียงแตขั้นสงบก็แทรกไมได จะทําความเพียรมันก็บังคับไวกลับให
เปนความเพียรของกิเลสไปเสีย ไมใชความเพียรเพื่ออรรถเพือ่ ธรรมเพื่อฆากิเลส แต
กลับเปนความเพียรของกิเลสสังหารธรรมไปเสียอยางนี้ เอา พากันพิจารณาดูใหดีตาม
นี้ซิ เราบังคับเราเพื่อความดีสําหรับเราเองจะเปนอะไรไป
รางกายนี้มันก็จะแตกอยูแลวไมกี่วันกี่เดือนกี่ปนี้ เราหวังเอาอะไรจากกันมันก็
เปนรางของมันอยูเพียงแคนี้ ถึงวาระของมันแลวใครจะรั้งมันไวได ตองพังลงดวยกัน
ทั้งนั้นแหละ
แลวอะไรทีเ่ ปนสาระสําคัญนอกจากใจที่ไมตองแตกตองดับเหมือนสิ่ง
ทั้งหลายเทานั้นในตัวคน แตสิ่งที่แทรกอยูที่ใจนั้นคือยาพิษนะซิ มันจะทําใหเกิดความ
เดือดรอนตอไปอีกถาไมรีบถอนยาพิษเสียแตบัดนี้ ฉะนั้นจงเอาธรรมขับไลเขาไป สมถ
ธรรม วิปสสนาธรรม สมาธิธรรม สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม แทรกลงไปแฝงลง
ไปขับไลมันออกไป นี้แหละตัวภัย จงขับออกใหพนตัวพนใจจะหมดภัย ไมตองทนทุกข
ทรมานอยูร่ําไปดังที่เคยเปนมาและเปนอยูนี้
การทําความเพียรตองฝนผูปฏิบัติ ตองฝนกิเลส ไมฝนกิเลสจะฝนอะไร สิ่งที่ให
ฝนมีแตกิเลสทั้งนั้น เพราะกิเลสมันฝนธรรม กิเลสมันเปนขาศึกตอธรรม กิเลสเต็มตัว
เราทําไมจะไมฝนธรรม เพราะจิตไปฝายกิเลสอยูแลวโดยหลักธรรมชาติ ทีนี้เราฝนกิเลส
เพื่อคลอยตามธรรมเพื่อปฏิบัติตามธรรม
นําธรรมเขามาแกกิเลสปราบกิเลสก็ตอง
ฝนนะซิ เอา ถึงไหนถึงกัน ตายก็ใหตายไปซิ ในโลกนี้มันเวนไดเมื่อไรปาชาเต็มไปหมด
เขาทุกขเขาลําบากเพื่อกิจการงานอื่นๆ เขาก็ตาย เราทุกขลําบากเพื่อการถอดถอนกิเลส
ฟาดฟนกิเลส จะตายก็ใหเห็นกับตัวเราเองดูซิ อะไรจะตายกอนตายหลังก็ใหรูกัน
สุดทายกิเลสนั่นแหละตาย ผูปฏิบัติธรรมไมตาย จงกลาทําลงไปจนไดเห็น
ความสามารถของตัวเองบางซิผูปฏิบัติธรรมนะ นี่มองหาสาระสําคัญของตนอันเปนที่
ภูมิใจในความพากเพียรการตอสู ตลอดผลแหงการตอสูไมเจอบางเลยนี้ทํายังไง เราจะ
เอาอะไรเปนที่อบอุนเย็นใจ อยางนอยก็ใหเห็นสาระสําคัญของเราในการตอสูกับกิเลส
บางซิ จะสมนามวาเปนนักบวชนักปฏิบัตธิ รรมตามรอยพระบาทของศาสดาองคเอก
ดวยการตอสู ดวยชัยชนะ
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ภาคปฏิปทาเวลาเด็ดก็ตอ งเด็ด เอาจริงเอาจัง เวลารูเห็นธรรมก็เปนแบบ
เดียวกันนั่นแหละ มีอยางเด็ดอยางขาดอยางถึงใจเหมือนกันกับประโยคแหงความเพียร
นั่นแหละ ความอาจหาญนี่ละเปนสารคุณเปนหลักใจสําคัญในการตอสู วาเราเคยชนะ
มาแลวดวยวิธีการเหลานี้ และวิธีการนี้แหละที่จะตอสูในกาลตอไปเพราะเปนพยานแลว
ผลก็เปนตนทุน อยาวาแตเหตุเปนตนทุนเปนพยานเลย ตอไปก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไป
และจงทราบ ความเหนียวแนนไมมีอะไรเหนียวแนนยิ่งกวากิเลส ไมมอี ะไรจะเหนียว
แนนและแกยากถอดถอนยากยิ่งกวากิเลสภายในใจของสัตวโลก ตัดไมขาดไดงายๆ ดี
ไมดียื่นดามดาบใหมันตัดหัวของเราดวยซ้ํา เพราะความฉลาดแหลมคมไมทันมัน แม
นักปฏิบัติธรรมก็เถอะ ฉะนั้นจงอยาภูมิใจและหยิ่งวาตัวเปนพระปฏิบัติ เทาที่สังเกต
เรื่อยมาในวงแคบๆ นี่แล ไมตองพูดอื่นไกลที่ไหนละ
มองไปที่ไหน ผูใด องคใด หลวงตาบัวตัวเกงดวย มันเห็นแตกิเลสเหยียบหัวคน
เหยียบหัวพระเหยียบหัวเณรกรรมฐานเต็มไปหมดโดยไมเลือกกาลสถานที่ ไมเห็นพระ
กรรมฐานเหยียบหัวกิเลสไดหมอบราบกราบไหวบางสักตัวสองตัวเลย ทั้งรอยทั้งพันทั้ง
หมื่นทั้งแสนของกิเลสก็มีตั้งแต ตางตัวตางปนกันขึ้นเหยียบหัวพระหัวเณรกรรมฐาน
อยางเดียว นาอับอายขายหนา กิเลสเปนแสนๆ เหยียบหัวขนาดนั้นยังสนุกสนานอยู
แบบทองไมรูรอนไดหรือ ยืน เดิน นั่ง นอน บรรดาอิริยาบถตางๆ แมขณะภาวนาก็ให
มันขึ้นมันเหยียบอยูนั่นแล
เราก็เหยียบมันใหตายสักตัวสองตัวบางเปนไร
อยางนอยก็เหยียบหัวหลาน
แหลนของมันบางก็ยังนับวาไมเสียลวดลาย เมื่อยังไมสามารถเหยียบตัวใหญๆ ไดก็
เหยียบเหลนมันแหลกใหเห็นบางซิ และเหยียบเหลนมันเหยียบหลานมันและเหยียบลูก
มันเขาไป ฟนหัวแมมันลงไป ฟนหัวพอมันลงไป ฟนหัวปูยาตายายของกิเลสใหขาด
สะบั้นลงไปใหเห็นเปนไร ผลแหงการฟนกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจดวยปญญานั้น
จะแสดงตัวเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยอยางไรบาง จะไดรูเห็นประจักษใจของ
นักปฏิบัติ ที่กิเลสเหยียบหัวเรามาโดยลําดับนั้นมันอัศจรรยที่ตรงไหน เอามาเทียบกัน
บางซินักปฏิบัติ อยูแบบเซอๆ ซาๆ อาปากใหกิเลสเอาของดีภายในไปกินจวนจะหมด
อยูแลวอยางไรกัน ไมเสียดายบางหรือ โลกทั้งโลกเขารักสงวนและเสียดายกัน เราทําไม
ปลอยใหกิเลสเอาไปกินแบบไมสนใจอะไรกันอยางนี้ สติมีจงตัง้ ขึ้น ปญญามีจงพิจารณา
อยาอยูแบบคนสิ้นทา อยางไรจะเอาตัวรอดพนไปไดจงขวนขวายอยานอนใจ จะหมด
ลมหายใจไปกอน
เราโงขนาดไหน แมแตเหลนๆ ของกิเลสก็ใหมันเหยียบหัวไดไมมที าทางอะไร
เลย เหมือนเปนของตายคอยมันอยูแลว หลานกิเลสเหลนกิเลสที่ไหนก็ขึ้นเหยียบเอาๆ
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ลูกกิเลสโผลขึ้นมาก็เหยียบเอาๆ อยาวาแตพอแมปูยาตายายมันเหยียบมันขี้รดอยูทงั้
วันทั้งคืนเลย แมแตลูกๆ หลานๆ เหลนๆ มันก็ยังขี้รดเยี่ยวรดเราไดอยางสบายไมมีทา
ตอสูขัดขวางมันบางเลย เอา สูมันซิ จะไดเหยียบลูกเหยียบหลานเหยียบเหลนมัน ฟน
หัวลูกหลานเหลนถึงพอถึงแม โคตรแซปูยาตายายของมันใหแหลกแตกกระจายไปจาก
ใจ และเผาศพมันดวยไฟคือตปธรรมใหเรียบไปเปนไรวะ
เอา เพียรลงที่นี่ ที่ใจดวงนี้ ดวงที่เคยเปนหองน้ําหองสวมใหกิเลสขับถายตลอด
มานี้ จะกลายเปนจิตชนิดใดขึ้นมาในใจดวงนั้นจะไดรูกับเราเอง เมื่อธรรมไดเขาครอง
ใจแลว เริ่มตั้งแตขั้นสมาธิธรรมขึ้นไปถึงปญญาธรรมขั้นนั้นๆ ตลอดถึงวิมุตติธรรมเต็ม
หัวใจแลว อะไรที่นจี่ ะเลิศยิ่งกวาใจดวงนี้ ก็รูเห็นชัดเจนละซิ ใครมีอํานาจมาปดกั้นได
เมื่อไร นอกจากกิเลสอยางเดียวเทานั้นปดกั้น เมื่อถอดถอนกิเลสออกหมดแลวก็รูเอง
เห็นเอง ไมถามใครใหโงเพราะเคยโงมาเต็มประดาจนเบื่อพอแลว ความเลวรายของ
กิเลสเปนอยางไร และความเลิศประเสริฐของธรรมเปนอยางไรในใจดวงเดียวนั่นแหละ
เมื่อธรรมเขาแทนที่แลว คราวนี้เปนธรรมสมบัติเปนอัตสมบัติขึ้นมาเปนยังไงที่นี่ สนฺ
ทิฏฐิโก มิใชโมฆธรรม จะแสดงขึ้นกับตัวเองนั่นแล
นี่ซิผูปฏิบัติ ควรมีแกใจขะมักเขมนอดทนใหมากซิ เรื่องภายนอกเพียงอาศัยไป
ชั่วกาลชั่วเวลาเทานั้น ไมเห็นมีอะไรสําคัญยิ่งกวาการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอน
กิเลสภายในใจ ทุกระยะใหจิตพรอมดวยสติปกลงจุดนี้อยูเสมออยาไดลืมตัว ถาลืมตัว
แลวก็เหลวไหลไปไมรอดนะ จะวาไมบอกไมเตือน นี่เคยบอกเคยเตือนเสียยิ่งกวาเคย
จนระอาใจในบางครั้ง
นี่ก็ออนเพลียไปเรื่อยๆ เปนไปตามวัยเปนไปตามโรค คิดดูตั้งแตออกพรรษา
มาแลวนี้ไมคอยไดประชุมอบรมหมูเ พื่อนเหมือนแตกอนเลย
ก็เพราะสุขภาพไม
อํานวยนี่เปนหลักใหญ วันไหนคิดวาจะประชุม พอสังเกตดูตัวเองก็ไมสะดวกเสีย ก็
ตองงดไปๆ ซึ่งแตกอนเราไมเคยงดการประชุมนานถึงขนาดนี้ ในการอบรมหมูเ พื่อนป
นี้รูสึกวาไดงดมาเสียนาน เรื่องการงานยุงเหยิงวุนวายก็เปนอีกอยางหนึ่ง เราปลีกไดสิ่ง
เหลานั้น แตปลีกไมไดก็คือโรคภายในตัวเรา อยูเฉยๆ เวลามันจะเปนก็เปนขึ้นมา เมื่อ
มีอากาศอบอาวบางอะไรบางมักจะกําเริบไดงาย เมื่อเปนขึน้ มาก็ขาดกิจทีเ่ ราจะตองทํา
ตองเอนไปตาม คลอยไปตามมันโรคอันนี้ ไมคลอยตามก็เปนจริงๆ หมูเพื่อนก็ใหเอา
เทปไปฟงแทน เพราะไดเทศนไปมากมายกายกองอยูแลว เครื่องเทปก็มีมาก ฟงดวย
ความสนใจจดจอ ตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิกําจัดกิเลสที่เปนตัวภัยออกจากจิตใจ ใหใจไดมี
ความสงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรมขึ้นโดยลําดับ
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ที่พึ่งในโลกอันนี้จะมีอยูจุดใดเปนจุดที่ภูมิใจที่สดุ เราจะเห็นไดชัดเจนภายในใจ
ของผูปฏิบัติที่ไดสมาธิสมบัติปญญาสมบัติและวิมุตติสมบัตินั้นแล จะไมไดจากจุดใด
เลย หากผูปฏิบัติธรรมไดดําเนินใหเต็มเม็ดเต็มหนวยจะมาทราบกันที่จุดนี้ โลกกวาง
แสนกวางไมมีจดุ ที่พอปลงจิตปลงใจลงไดดวยความตายใจ ไมตองระแวงทุกขมากนอย
จะแทรกจะโผลขึ้นมา มันมีจนไดทกุ แหงหนบุคคลไป ทั้งนี้ไมไดประมาทโลกแตพูด
ตามความจริงของธรรม
เราเคยอยูในโลกมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ ถาควรจะปลงใจลงไดในจุดใด
วาเปนความสุขความสบาย เราก็ปลอยก็ปลงมานานแลว เพราะเราอยากจะปลอยจะ
ปลงใจลงสูความสุขความสบายกับโลกนี้มานาน แตสวนมากมันไปเจอแตสิ่งที่กลัวๆ ไม
ประสงคนั่นแล มากกวาจะเจอสิ่งพึงหวัง โลกเสาะแสวงหากันยุงไปหมด ไมใชหา
จุดหมายปลายทางหาความสุขความสบายเปนที่ปลงจิตปลงใจไมใชเหรอ แตทําไมมัน
ปลงไมได ปลงไมลง เพราะมันไมมีที่ปลงเนื่องจากหัวใจไมพาใหปลง หัวใจมันเปนฟน
เปนไฟอยูภายในตัวแลวจะไปปลงที่ไหนมันก็เปนไฟทั้งกองอยูนั้นปลงลงไดยังไง ถาไม
ดับไฟที่ตรงนี้แลวปลงที่ไหนก็ปลงได เพราะจิตปลงตัวเองเรียบรอยแลว เริ่มแตสมาธิ
ธรรม ปลงลงไดโดยลําดับ ปญญาธรรมจนถึงขั้นวิมุตติธรรมปลงไดหมด เรียบ สบาย
สุดทายก็อยูที่จดุ นี้
เราจะไปหาปลงใจลงที่ไหนที่เปนที่แนใจไวใจได
นับแตนอยเปอรเซ็นตไป
จนกระทัง่ ถึงรอยเปอรเซ็นตเต็มบริบรู ณ ถาไมปลงลงที่นี่ไมมีที่ปลง โลกกวางแสนกวาง
มันก็เปนดินฟาอากาศไปอยางนั้น แตจติ ใจนี่ซิมนั แผกระจายความทุกขความลําบากไป
เพราะคําวาโลกกวางแสนกวางนั่นแหละ แตกแขนงออกไปมากขนาดไหนพอๆ กันหรือ
ยิ่งกวานั้นไปอีก ถาไมปลงลงทีจ่ ิตนี้ไมมีที่ปลง ไมมีทเี่ หมาะสม ไมมีที่ตายใจไดไวใจได
จงพยายามหาที่ปลงใหไดดวยความพากเพียรของเราเอง จะเหมาะยิ่งกวาการหวังพึ่ง
ใครๆ ในโลก
จงยกขึ้นเสมอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาทานปลงที่ไหนกัน ธรรมได
ปรากฏขึ้นใหโลกกราบไหวบูชา ก็เพราะจุดนี้เทานั้นเปนที่ปลง พระพุทธเจาฆากิเลส
หมดแลวธรรมก็เต็มดวงขึ้นมาที่นี่ พระสงฆก็เหมือนกัน สรณํ คจฺฉามิ ใหถึงจุดนี้ซเิ ปน
หลักเปนเกณฑ ไปที่ไหนก็มีแตเรื่องกิเลส สรณํ คจฺฉามิ อยูตลอดเวลาโดยไมตองปลง
วาจา มันหากเปนอยูภายในจิตใจ มีแตหมอบราบ สรณํ คจฺฉามิ กับกิเลสอยูตลอด จะ
หาอรรถหาธรรมมา สรณํ คจฺฉามิ ที่ไหนมี ก็เหลวไหลนะซิผูปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธเจาคานไดที่ไหน หาที่คานไมได ยังเหมือนองคศาสดา
ประทับอยูขา งหนาตลอดเวลา สําคัญตรงนี้นะซิ ความจริงนั่นแหละคือศาสดาแท ความ
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จริงแหงองคศาสดาแทคือความบริสุทธิ์ อันนี้บริสุทธิ์ยังไงนัน้ ก็ฉันนั้น เรื่องภายนอก
เปนเพียงปริยาย ความบริสุทธิ์คือองคศาสดาแท รางกายนี้เปนเรือนรางตางหากไมใช
องคศาสดาที่แทจริง นั่นเปนเรือนรางของศาสดา จึงมีการลมหายตายจากไปเปน
ธรรมดา นิพพานที่โนนที่นี่เปนเรือนรางของตถาคต เปนเรือนรางของพุทธะ พุทธะแท
นิพพานที่ไหน สมมุติใดที่เขาไปเกี่ยวของไดไมมี โลกวาสูญก็สูญไปแบบโลก นิพพาน
ไมไดสูญแบบโลก ไมไดมีอยูแบบโลกนี่ โลกจะเขาไปถึงไดอยางไงเทานัน้ เอง เพราะนั้น
ไมใชแบบโลกที่งมเงากันนี่
จงตั้งใจปฏิบัติใหเห็นจริง พูดเหมือนหลอกกันเลนวะ เมื่อถึงความจริงแลวมัน
คําเดียวกันนั่นแหละ ไมมีคําสองคําสามอะไรอีก ธรรมะของพระพุทธเจาเปนของจริง
อันเดียวกัน ลงถึงใจเต็มที่แลวก็เหมือนกันหมด พระพุทธเจากี่หมื่นกี่แสนกี่ลานองค
เปนความจริงอันเดียวกันหาความสงสัยไมได สงสัยอะไรทาน ถาไมสงสัยอันที่รูอยูนี่ จะ
ไปสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทีไ่ หนอีก พระสงฆก็เปนกิริยาของธาตุขันธ
ตางหาก พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา และพระพุทธเจารวมแลวอยูในธรรมแทง
เดียวกัน เทานั้นพอ ไมตองหางมเงา
กอนหนานี้ก็พูดแลววา มองไปทางไหนมีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลายหัวพระหัว
เณรเต็มวัดเต็มวา ไมวาเฒาวาแกวาหนุมวาอะไร ถูกกิเลสมันกัดมันฟดมันเหวี่ยงลม
กลิ้งพลิกไปพลิกมาเหมือนหมากัดกัน มันนาโมโหนะผูเปนครูอาจารยที่ฝก ซอมใหอยาง
เต็มกําลังความสามารถ เมื่อมองไปทีไรเห็นแตกรรมฐานเคลื่อนที่เปนกระสอบใหกิเลส
ตอยเอาเตะเอาอยูทุกอิริยาบถเชนนั้น เดินจงกรมก็กลิ้งอยูกับทางจงกรม นั่งภาวนาอยู
ก็กลิ้งกับที่นั่ง ภาวนาทาใดก็กลิ้งอยูกับภาวนาทานั้น เดินไปไหนมีแตกิเลสเหยียบหัวกัด
แหลกกลิ้งกันอยูตลอดเวลา ทําไมจะไมโมโห
เหมือนกับครูมวยเขาฝกมวยศิษยเสียจนเต็มที่ กําลังวังชาทั้งหลักวิชาทุกดานฝก
ใหจนหมดพุง แตเวลาขึ้นเวทีกลับไปเปนกระสอบใหเขาตอยเขาเตะอยูปงๆ มันจะไม
โมโหไดยงั ไงครูมวยนะ ก็เวลาสอนไมไดสอนใหเปนกระสอบนี่นะ แตกลับใหเขาตีตอย
เอาขางเดียวไมตายแลวเหรอ มันก็โมโหนะซิครูมวย ก็ลูกศิษยขึ้นไปเปนกระสอบใหเขา
ไมวาเขาจะเตะจะศอกจะเขาอะไรก็โอนโนนโอนนี่อยูอยางนั้น ทําไมครูมวยที่ฝกลูกศิษย
ของตนเต็มฝมือแลว แตขึ้นไปใหเขาตอยเหมือนกระสอบนั้นจะไมโมโหละ
อันนี้ก็เหมือนกันนะซิ เราก็สอนหมูเพื่อน สอนเต็มทีเ่ ต็มฐานสอนเต็มเม็ดเต็ม
หนวย แตดูอิริยาบถไหนก็มแี ตกิเลสมันตบมันตอยตีตกเวทีตลอดเวลา มันอะไรกันนี่
นาโมโหจริงๆ เพราะวิชาที่จะตอยใหกิเลสหงายทองมันมีอยูนี่ วิชามวยก็เหมือนกันที่จะ
ตอยใหคูตอสูมันหงายก็มีอยู วิชาธรรมก็มี ทําไมจึงไมมีทางตอยกิเลสบาง ปลอยให
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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กิเลสตอยเอาๆ ยังพอมีหนังเหลืออยูไหม ดูมันถลอกปอกเปกไปหมด ไมรูวากลิ้งไปกี่
พลิกกี่ตลบ มีแตกิเลสตอยเอาฝายเดียวมันนาโมโห ก็มันเปนอยางนั้นจริงๆ กิเลสกับ
เรามันไมทันมันนี่นะ
ทั้งนี้พูดเปนขอเปรียบเทียบใหฟง คือ กิเลสมันเร็ว มันแหลมคม ไมทันมัน
งายๆ เอา เรียนวิชาใหเหนือมันซิทําไมจะไมรูมันละ กิเลสตัวนี้มันเคยอยูในหัวใจเรามา
พอแลวนี่นะ และถูกปราบแหลกไปเพราะวิชาใดทําไมจะไมรูเรื่องของมัน นั่นนะซิที่
โมโหนะ พระกรรมฐานเปนกระสอบใหมันตอยเอาๆ จะเอาหนาไปไวที่ไหนครูอาจารย
นะ
มองไปทีไ่ หนองคใดเห็นแตถูกตอยเปนกระสอบ
มองไปที่ไหนเห็นแตเศษ
กรรมฐานเคลื่อนที่ใหกิเลสตอยเอาๆ ทุกขัง มันนาโมโหอยางถึงใจนี่นะ
เวลากิเลสตอยเราก็ตอยมาพอแลว เวลาเราตอยมันก็ไมลืมนะ เวลากิเลสมี
อํานาจมันเอาจริงๆ แหม มันกลอมได มือไมจติ ใจออนเปยกไปหมด มันรายมนตเปา
ไมถึงพรูด อยางนี้หรอกนะ เพียงมันรายมนตเทานั้นเราก็ลมระนาวไปแลว มนตของ
กิเลสมันเกงมากขลังมากนะ พอตั้งตัวไดรายมนตธรรมะขึ้นมา รายมนตสติธรรม วิรยิ
ธรรมขึ้นมา ขันติธรรมขึน้ มา ตอจากนั้นก็รายปญญาธรรมขึน้ มา เอาละที่นี่ เริ่มมีแพมี
ชนะขึ้นมาบางพอมีแกใจ ไดกําลังใจขึ้นมา มันลมเพราะหมัดเรามีนะ คราวนี้ตอยมึงลม
คราวหลังเตะมึงลม คราวหลังก็ใสปงลม โอ มันก็ลมดวยเทากูเหมือนกันอยาวาแตกูลม
ดวยเทามันเลย กูลมดวยศอกมัน มันก็ลมดวยศอกกูเหมือนกัน กูลมดวยเขา มันก็ลม
ดวยเขากูเหมือนกัน
เอาไปเอามา วิชาของมันที่เคยเอากับเราลมนั้น เราก็เอาวิชาของเราลมมันและ
เหนือมันอีก เหนือไปโดยลําดับ เอาละที่นี่ กิเลสตัวไหนมันจะโผลขึ้นมา โผลขึ้นมาก็
แหลก ถึงขั้นสติปญญาอันเกรียงไกรแลวกิเลสหมอบ กิเลสหมอบก็คืออุบายของกิเลส
นั่นแล แสดงวาเรายังไมทันมัน ตองหาเวลาใหมันโผลขึ้นมาเสียกอน มันหมอบจึงไม
เห็นมัน เราก็คุยเขี่ยขุดคนหา เดี๋ยวมันก็โผลขึ้นมา การคุยเขี่ยเปนวิชาธรรม สติปญญา
คุยเขี่ยจนกิเลสโผลขึ้นมาจนได ฟาดฟนจนแหลกๆ จนเรียบวุธภายในจิต อะไรจะมา
โผลที่นี่ เอาจนน็อกหรือตายไปเลย ไมตองใหมนั ฟนแหละ หามลงไปแลวตายไปเลย
นั่นเรียกวานักรบชั้นเอก ไมใชเอกมีนัยนตาขางเดียว
พวกเรานี่มีแตเอกตาเดียว มีนัยนตาขางเดียวจึงถูกกิเลสตอยเอาๆ จนเบื่อจะ
ทนดู ตองใหเอกแบบไมมีคูตอกรซิ ถึงจะเรียกวาเอกแท ความเพียรก็เอก ความทรหด
อดทนก็เอก สติปญญาก็เอก ธรรมสมบัติที่ไดครองภายในใจก็เอก แตไมหาแขงกับใคร
อยูอยางสบายหายหวง เสวยผลของการตอสูไมมีวันหมดสิ้นไปตลอดอนันตกาล ฉะนั้น
จงพากันตั้งใจใฝฝนในธรรมอันเอกซึ่งรอคอยผูมีความเพียรอยูแลว
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ความลืมตัว
ทุกสิ่งทุกอยางที่นํามาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน ไดพจิ ารณาตามเหตุตามผลอรรถ
ธรรม จากครูอาจารยทตี่ นเคยอยูอาศัยกับทานมาแลวดวยความแนใจไมสงสัย ตลอด
การปฏิบัติที่เคยดําเนินมา จึงไมไดเอาปาๆ เถื่อนๆ มาสั่งสอนหมูเพื่อน เพราะฉะนั้น
ใครมาอยูก็ใหดูกันเพื่อเหตุผลอรรถธรรมทุกๆ แงไป อยามาขวางกันเหมือนทัพพี
ขวางหมอ เพราะการขวางกันนี้มันกระเทือนกันทั้งวัด นี่ตางองคตางมาศึกษาอบรมให
ละทิ้งนิสัยเดิมซึ่งขัดตอหลักธรรมหลักวินัย อยาเอามาใชเปนอันขาดถาไมตองการกาง
ขวางคอตนและผูเกี่ยวของซึ่งมีจํานวนมากดวยกัน
นี่แหละการปฏิบัติตัวเองที่เปนไปไมได เพราะการปลอยใหเปนไปตามใจทีเ่ คย
เปนมาดั้งเดิม ใจทัง้ ดวงนั้นมองหาจนไมเห็น ไมเจอเลย มีแตกิเลสหุมหอเสียจนมิด ตัว
จริงของความรูนั้นถูกกิเลสปดบังจนมองหาตัวจิตไมเจอ เรายังวาเราดีอยูเหรอ เมื่อจิต
ถูกหุมหอดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแลว การแสดงออกมาทางกายทางวาจา จะเอา
ความสะอาดสวยงามนาดูนาชมมาจากไหน
เพราะตัวจิตเดิมซึ่งเปนผูบงการเปน
ธรรมชาติที่สกปรกรกรุงรังอยูแลวดวยสิ่งไมเปนทาทั้งหลาย เอา จงเรียน จงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาใหถูกตองแมนยําอยาใหผิดพลาด และคําที่ผมพูดนีจ้ ํา
ใหดี จะเปนความจริงอยางนั้นไหม
เวลานี้ใจเราทั้งดวงมีแตกิเลสบงการทั้งนั้น ธรรมไมไดบงการในหัวใจเลย เราจึง
ไมทราบวากิเลสเปนอยางไร ธรรมเปนอยางไร จนกวาไดปฏิบัติเขาใจไปโดยลําดับ
กิเลสคอยจางไปๆ ธรรมแทรกเขาไปๆ นั้นแหละจะคอยรูเ รื่องกันไปเอง ถาหากไมได
ประพฤติปฏิบัติกําจัดมันแลว จนกระทั่งวันตายจะไมเห็นเรื่องของธรรมเปนของแปลก
ประหลาดและอัศจรรยยิ่งกวาเรื่องของกิเลสที่ครอบอยูในหัวใจนี้เลย ดวยเหตุนี้เอง
กิเลสจึงมีอํานาจเปนขาศึกตอธรรมเรือ่ ยมาในหัวใจสัตวโลก
เรามาบวชในศาสนาแตกิเลสไมไดบวชดวยใหทราบไวอยางถึงใจ กิเลสคงเปน
กิเลสอยูโดยดี เปนตัวขาศึกตอธรรมอยูอยางสมบูรณ ไมเคยสะทกสะทานตอการบวช
นั่นเลยถาไมปฏิบัติ ถาไดทําการแกการถอดถอนมันซึ่งเรียกวารบกัน นั่นแหละกิเลสจะ
ไหวตัวและเริ่มกลัว ถามีการปฏิบัติแทรกเขาตรงไหนกิเลสจะไหวตัวตรงนั้น ถาจะพูด
เปนภาษาของเราเปนปุคคลาธิษฐานก็วา กิเลสเริ่มรอนตัวขึน้ มา เพราะถูกขาศึกเขาจู
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โจมอยูทุกวันทุกเวลาดวยความเพียรซึ่งเปนอรรถเปนธรรม อันเปนเรื่องของกิเลสกลัว
เพราะกิเลสกลัวธรรมอยางเดียว ทั้งสามโลกธาตุนี้กิเลสเปนเจาอํานาจทัง้ นั้นจึงไมกลัว
อะไร แตธรรมนี้เหนือโลกทานจึงเรียกวา โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก กิเลสจึง
ตองกลัว
ถาไมนําธรรมเขาไปกําจัดกิเลสจะไมมีสะทกสะทาน จะไมมีกลัวเลย และไมมีวัน
เบื่อหนายอิ่มพอทีจ่ ะอยูในจิตใจของสัตวโลก เพราะสัตวโลกก็ถูกมันกลอมใหหลับและ
หาความอิ่มพอไมไดเชนเดียวกันอยูแลว นี่แหละเรากับกิเลสจึงเปนอันเดียวกัน เวลา
จะทํากิจการใดๆ ที่เปนสวนกุศลยอมกระเทือนกิเลส กิเลสก็ขัดขืนตานทานไมอยากให
ทํา เราเองก็เห็นตามกิเลสไปเสียโดยไมคิดอานไตรตรองอะไรเลย กลัวจะกระเทือนเรา
คือกลัวจะลําบากลําบน จะฝาฝนกิเลสเพื่อดัดแปลงตนเองดวยธรรมใหเปนคนดีเปน
สุดทายก็ไปไมได นี่คือ
พระดี ก็ถูกขัดขวางจากกิเลสซึ่งเราถือวาเปนเรานั้นเสีย
อุปสรรคอันสําคัญที่จะกาวไมออก
ธรรมะของพระพุทธเจาเทานั้นที่จะสรางคนใหดี สรางพระใหดี ถาไมมีธรรม
เปนน้ําเชื่อมอยูแลว ความรูทั้งหลายที่เรียนมามากนอย จะเปนเครื่องมือของกิเลส
นําไปใชทั้งมวล กลายเปนความรูที่หาสาระไมไดไปเสีย ไมพอใหไดรับความรมเย็นเปน
สุขภายในใจได เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนทั้งเครื่องมือสรางคนใหดี เปนทั้งผลคือ
ความสุขความพึงใจทัง้ ปจจุบันและอนาคต
เมื่อสรางตนไดดมี ากนอยตามกําลัง
ความสามารถ
การจะเปนคนดีตองฝน ฝนตอสิ่งที่ไมดีซึ่งเคยทําอยูแลวและชอบทําอยูเสมอไม
มีวันอิ่มพอ ฝนตรงนั้นแหละ ฝนสิ่งนั้นแหละ อยากทําก็ไมทํา ความอยากเปนเรื่องของ
ขาศึก อยากในสิ่งที่ไมเกิดผลเกิดประโยชนตองหักหาม อยากในสิ่งที่จะทําตนใหเสียให
ลมจมลงไปตองหักหาม เพราะนั้นคือฝายต่ําที่จะฉุดลากเราใหเปนคนต่ําลงไปชั่วชาเลว
ทรามลงไป เราจึงตองฝนไมทําตามมัน นี่คือการรักษาและปองกันตัว หรือการฉุดลาก
ตัวออกมาจากสิ่งต่ําทรามทั้งหลายไมใหเปนไปตามมัน จะกลายเปนคนต่ําทรามลงไป
จึงตองฝน จึงตองหักหามตานทาน
ทุกสิ่งทุกอยางถาเปนเรื่องของกิเลสแลวตองทําใหอยากทําทั้งนั้น สวนทางดีคือ
กุศลธรรมแลวไมอยาก คือไมอยากทํา เพราะฤทธิ์ของกิเลสมีมากเกินกวาที่จะอยากทํา
ทางดานกุศลธรรม ตอเมื่อไดใชความพยายามทําลงไปดวยการฝาฝนกันโดยทางเหตุผล
ตอสูกับสิ่งไมดีทั้งหลายโดยทางเหตุผล ทั้งๆ ทีไ่ มอยากทําเราก็ทํา ไมวาจะหนักเบามาก
นอยเพียงไร เราทําโดยทางเหตุผลคือเชื่อธรรมของพระพุทธเจา แลวฝนตอสูกับกิเลส
เรื่อยไป กิเลสตัวฝนธรรมก็คอยเบาบางลง ความอยากในสิ่งที่ไมดที ั้งหลายก็คอยออน
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๑๖

๒๑๗

ตัวลง เพราะมีการตอสูตานทานกันอยูทุกเวล่ําเวลา สุดทายความอยากทางฝายต่ํา
ทั้งหลายก็คอยเบาบางลงไปๆ ความอยากฝายธรรมก็เริม่ มีกําลังขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นจาก
การบําเพ็ญธรรมก็ประจักษใจ มีความเย็นความสงบสุข เมื่อปรากฏผลขึ้นมามากนอย
ยอมมีแกใจที่จะฝาฝนบึกบึนหรือประกอบงานที่ดีนั้นใหมากมูนขึ้นโดยลําดับ สวนต่ํา
ฝายต่ําก็ออนลงไปๆ ฝายดีก็มีกําลังมากขึ้น
ในเบื้องตนตองฝกตองฝน ไมฝนไมได ความปลอยตามอําเภอใจ อยูอยางสบาย
นอนอยางสบาย กินอยางสบาย อะไรๆ ก็อยางสบายนั้น ลวนแตเปนเรื่องกิเลสบงใหทํา
ทั้งนั้น เปนอาการของกิเลสทํางาน เปนงานของกิเลสซึ่งจะทําตัวใหเสียไปโดยถายเดียว
ไมใชงานซึ่งจะสงเสริมตนใหดีขึ้น แตเราไมทราบวาเหลานี้เปนกิเลส เพราะสิ่งเหลานี้
กับเรามันติดแนบกันมาแลวตั้งแตวันเกิด ตั้งแตเรายังไมรจู กั เดียงสาภาวะ อันนี้ก็ติดก็
ครอบหัวใจอยูแลว หากวาไมมีธรรมะเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกไว เราจะไมทราบวาสิ่ง
นั้นเปนธรรมสิ่งนี้เปนกิเลสไดเลยตลอดไป
มีพระพุทธเจาเทานั้นเปนผูฉลาดแหลมคม แสดงวิธีแยกแยะใหรูเหตุรูผล รูดีรู
ชั่ว รูฝายกิเลสรูฝายธรรม และสอนวิธีประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งทีเ่ ปนภัยแกตนตาม
ขั้นตามภูมิไปโดยลําดับ จนกระทัง่ ถึงที่สุดแหงการสิ้นซากของกิเลส และที่สุดแหงธรรม
แหงความประเสริฐภายในใจ กิเลสที่เคยหอหุมเสียจนมิดมองหาจิตไมเห็นนั้นหายไป
หมด เหลือแตจิตกับธรรม ธรรมกับจิตเปนอันเดียวกันลวนๆ หลังจากนั้นกิเลส
ประเภทใดแสดงออกจากใครออกจากผูใด ออกจากสัตวตัวใดจะรูทันที ผูที่ไดรเู ห็น
หมดทุกสิ่งทุกอยางแลว กิเลสซอนกลไมได ปดไมได เพราะไดปราบมันแลวดวยความ
ฉลาดสามารถของตน กิเลสยอมแพแลวเพราะความฉลาด เมื่อเปนเชนนั้นมันจะแสดง
ออกมาในแงใดทาใด ในบุคคลหญิงชายหรือสัตวตัวใดตองรูทงั้ นั้น ทันทั้งนั้น ทีนี้กล
มายาของกิเลสปดไมอยู จะเคยลี้ลบั มาเพียงใดก็เปดเผยขึ้นมาหมด เพราะสติปญญา
หรือจิตธรรมชาติอันนั้นเปนธรรมทั้งแทงแลว สวางกระจางแจงรอบตัวหมดแลว ตอง
มองเห็นหมดเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกดวยอาการตางๆ จากสัตวและบุคคล
การฝกหัดจิตใจตองทําใหจริงใหจงั อยาทําเหลาะๆ แหละๆ เหมือนจะทําใหคน
อื่นคนใด หรือทําดวยถูกบังคับบัญชาผลประโยชนเปนของเขา เราทําใหเขา เปน
เครื่องมือเขา หรือเปนบาวคอยเอาคาจางรายวันจากเขา นี่ไมไดเปนอยางนั้น เราทําเพื่อ
เรา ทําความดี ถาถือธรรมเปนหลักใจ หลักประพฤติตัว จะเปนฆราวาส เปนเด็ก เปน
หนุมเปนสาว เปนวัยใดก็ยอมสวยงามนาดูนาชมไปตามเพศและวัยนั้นๆ เพราะธรรม
ไมเคยทําคนและสัตวใหลดความนาดูสวยงามและคุณคาลงแตอยางใด ความสวยงาม
นาดูในรูปรางลักษณะนั้น
ไมสาํ คัญเหมือนความสวยงามทางดานจิตใจและความ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๑๗

๒๑๘

ประพฤติมรรยาทอัธยาศัยใจคอ ที่ไดรับการอบรมจากธรรมมาพอสมควรหรือไดรับการ
อบรมมาดวยดีแลว นี่เปนมรรยาททีซ่ ึ้งมาก สวยงามมากไมจดื จางไปตามวัย
ผูมีธรรมยอมรักษาตนใหปลอดภัยจากโทษทัณฑไดดี ไปที่ใดมาที่ใดยอมมีสติรู
ทั้งผิดทัง้ ถูก รูวิธีหลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งที่ไมควรไดดี ไมโดนเอาๆ เหมือนคนไมมี
ธรรม ไมเคยไดอบรมในธรรม ผูมีธรรมเปนอยางนั้น
ถาไมมีธรรมไปที่ไหนมัก
กระทบกระเทือนตนและผูอื่นอยูเสมอ แมอยูคนเดียวก็อุตริแตจะทําผิด การคบกับหมู
เพื่อนก็มีแตเพื่อนที่เลวทรามฉุดลากกันลงไป เพราะไมมีใครสนใจในธรรม แลวจะหา
ความถูกตองดีงามมาจากไหน เมื่อตางคนตางไมไดสนใจในธรรม สนใจแตสิ่งต่ําชาเลว
ทราม ก็มีแตความเลวทรามมาบวกกันเขาๆ จะเปนกองใหญโตขนาดไหน ถาสังคมก็
เปนสังคมทีเ่ ลวทราม เพือ่ นฝูงก็เปนเพื่อนฝูงที่เลวทราม แลวเราจะเปนคนดีเดนมาจาก
ไหนเมื่อตนก็เปนคนเชนนั้นเหมือนกันแลว ก็ไมผิดอะไรระหวางเขากับเรา นี่ความไมมี
ธรรมเครื่องยับยั้งชั่งตวงความประพฤติ ทําคนใหเสียไดดงั ที่กลาวมา
สวนความมีธรรมยอมมีการดัดแปลงแกไขตน อันไหนไมดีก็คัดออกดวยการละ
เวน ยากลําบากขนาดไหนไมถือเปนสําคัญ เพราะความดีและเรามีคุณคายิ่งกวาความ
ยากลําบากนั้นเปนไหนๆ ความยากความลําบากในการดัดแปลงแกไขตนเองในการฝา
ฝนตอสิ่งที่ไมดีนั้น ก็เปนคุณคาสําหรับตัวเรา ไมไดเปนการทําลายหรือสังหารตัวเราให
ลมจมฉิบหายไป ผูหวังความดีสําหรับตนทําไมไมพอใจทํา
คนเราดีเพราะความประพฤติ อัธยาศัยใจคอดีเพราะการอบรม ไมไดดเี พราะ
เนื้อเพราะหนังมังสังอะไร ไมไดดีเพราะรูปรางกลางตัววาสวยวางามเฉยๆ ดีอันนี้ดี
เพียงหลอกตาอยูหนารานเทานั้น ไมใชดีอยางแทจริง ไมใชดอี ยางสมบูรณ ไมใชดเี ปน
คุณภาพ ดีดวยความเสกสรร พอประพฤติตวั ไมดีเสียเทานั้นความดีความสวยงาม
เหลานี้ก็ลมเหลวไปหมด ไมมีคุณคา ถาประพฤติตัวเปนคนดี ถึงรูปรางกลางตัวจะไม
สดสวยงดงาม แตคุณธรรมของคนนั้นหากพาใหงดงามอยางเย็นตาเย็นใจไปเอง เปน
คนดีอยูในตัว นี่ดีไมลดละดีไมจืดจางดีอยางนี้ ใครจะมาคบคาสมาคมก็ทําใหสนิทติด
ใจไมมีความเบื่อหนายจืดจาง นี่แหละธรรมมีอยูที่ไหนยอมเปนเหมือนแมเหล็กเครือ่ ง
ดึงดูดความดีคนดีทั้งหลายใหเขามาใกลชิดสนิทสนม คบคาสมาคมกับใครเขาก็พอใจ
คบไมอิดหนาระอาใจเพราะความดีของเรา
ธรรมจึงสรางคนใหเปนคนดีมานับกัปนับกัลปไมไดแลว คนเราดีดวยธรรม ดี
ดวยการประพฤติปฏิบัติ สัตวทั้งหลายดีดวยเนื้อดวยหนัง มีคุณคาราคาดวยเนื้อหนัง
กําลังวังชาของมัน อยางที่วาเลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ คําวาเลี้ยงลูกก็คือบํารุงรักษา ความ
รับผิดชอบเต็มตัวทั้งพอทั้งแมญาติวงศ นี่เรียกวาเลี้ยงลูกใหเติบโตขึ้นมา ปลูกโพธิ์ คํา
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๑๘

๒๑๙

วา โพธิ แปลวาความเฉลียวฉลาด สอนกิริยามารยาท สงเขาโรงร่ําโรงเรียนก็เพื่อ
อนาคตของลูก มีเทาไรก็ทุมลงไปๆ เพื่อใหลูกไดศึกษาเลาเรียนเต็มเม็ดเต็มหนวย
อนาคตจะไดมีความแนนหนามั่นคง ขนาดนั้นแลพอแมของคน
เวลามีโอกาสไดบวชก็ทําใหพอแมดีอกดีใจ แทบจะเหาะจะบินดวยความปติ
ยินดีใจ สะอึกสะอื้นเพราะความตื้นตัน น้ําตารวงไหล นับแตวันลูกเกิดมาก็มีวันไดบวช
ลูกนั้นแลเปนชีวิตจิตใจที่มีคุณคามาก เปนประวัติการณในชีวิตของพอกับแม เพราะ
กอนเลือดทั้งกอนนี้ประคับประคองทะนุถนอมเลี้ยงดูมา ตั้งแตอยูในทองจนกระทั่ง
บัดนี้ ทุกขยากขนาดไหนก็อดก็ทนเอาดวยความรักสงสาร แลวไดกอนเนื้อนี้คือเราทั้ง
คนนี้เขามาบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยการบวชการประพฤติปฏิบัติอรรถ
ธรรม ดวยรางกายและจิตใจที่แสนเลี้ยงยากนี้ ซึ่งจัดวาเปนความถูกตองดีงามอยางยิง่
แลว จึงเปนที่ยินดีแกบิดามารดาวงศาคณาญาติเปนอยางยิ่ง
ความยินดีของพอแมที่มตี อเรา ความปติซาบซานทุกขุมขนนับแตบนศีรษะลง
มาถึงเทาก็มีวันนี้ ความสุขมหาศาลที่ไดรับจากลูกก็มีวันที่ลูกบวชนี้ ตลอดเวลาที่ลูกได
ประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเปนนักบวชนี้แล พอแมมีความภาคภูมิใจมากไมมี
สมบัติใดเสมอเหมือน ไมหวังเอาอะไรจากเราแหละ ทานหวังแตอยากใหลูกเปนคนดี
สมบูรณดวยศีลดวยธรรมในตัวตลอดไปอยากใหลูกเปนคนดี อยากใหลูกมีความรูวิชา
ทั้งทางโลกทางธรรมเฉลียวฉลาดเพื่อรักษาตน
หากไปเปนฆราวาสจะไดมีหนาที่การงานเปนหลักเปนฐาน มีฐานะความมั่นคง
ในอนาคต ไมอยากพบเห็นลูกตกนรกทั้งเปนดวยความเห็นผิดคิดนอกลูนอกทางและ
การกระทําที่เลวทรามตางๆ ผูมั่นคงในเพศของพระทานก็หวังพึ่งใบบุญแหงคุณธรรมที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของลูก แมถึงคราวตายตาก็หลับสนิทไมหวงใย นี่เปนความมุง
หมายอันใหญหลวงของพอแมที่มีตอลูกๆ
การที่จะตอบแทนบุญแทนคุณพอแมดวยสมบัติเงินทองเปนตนนั้น สวนมากพอ
แมไมคอยสนใจคิดยิ่งกวาอยากใหลูกเปนคนดี มีฐานะมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม
ซึ่งเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นเราจงพยายามเพื่อความเปนคนดีพระดี หากทนตอกระแสของ
โลกไมไหวเพราะความจําเปนบังคับที่ตองสึกออกไป
ก็ใหนําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติตัวเองตามเพศของชาวพุทธที่ดี อยาลดละปลอยวางตลอดอวสานแหงชีวิต
การคอยสังเกตตัว เฉพาะอยางยิ่งคอยสังเกตจิตนั้นสําคัญมากกวาอื่นๆ จิตนั้น
แลคือตัวคะนองที่สุด มันคิดไปทุกแงทุกมุมหาเวล่ําเวลาสงบตัวไมได ทั้งๆ ที่ภาวนาอยู
มันก็บุกออกมาตอหนาตอตา หายไปตอหนาตอตา โดดไปควาเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา
จนได ทั้งที่เรากําลังนั่งภาวนาพยายามควบคุมจิตใหสงบ ปราบความฟุงซานอันเปน
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๑๙

๒๒๐

เรื่องของกิเลสใหสงบอยูนั่นแล ในขั้นเริ่มแรกยังไงกิเลสมันก็ฟุงไปจนได นี่แหละที่วา
ภาวนาไมเปนไป เพราะความไมเขมแข็งภายในใจ กําลังใจมีนอย ความสนใจมีนอย
ความเหลาะๆ แหละๆ ความใจลอยอันเปนเรื่องของกิเลสมีมากกวา ผลแหงธรรมจึงไม
คอยเกิดได
เวลาสั่งอะไรกับหมูกับเพื่อนอยางนี้มักมีความเคลื่อนคลาดอยูเสมอ ทั้งนี้มัน
หากเปนในนิสัยของผมเองที่ตองจดจอในกิจการที่สั่งเสียนั้นๆ เพราะเราเปนหัวหนาใน
การอบรมสั่งสอน เมื่อสั่งอะไรใครคนไหนตองจับไวๆ เพื่อดูผลวาจะเปนอยางไร ก็
แสดงหลักลอยใหเห็นอยางชัดเจน บอกอยางหนึ่งกลับเปนอยางหนึ่ง สั่งอยางหนึ่ง
เปนไปอีกอยางหนึ่ง ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นหยาบๆ มันยังเคลื่อนใหเห็นตอหนาตอตา จะพูด
อะไรถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสของธรรมวาจะสามารถทําไดเปนไดยังไง นี่แหละที่
ทําใหออนใจนะ ก็ครูบาอาจารยเปนผูสั่งเองทําไมใหคลาดเคลื่อนได นี่เคยเปนผูนอย
มาแลวเคยจริงจังทุกอยาง ยิ่งเรามาเห็นความเหลวไหลนี่ตอหนาตอตา จึงทําใหเกิด
ความอิดหนาระอาใจ
ยิ่งภาวนาไมไดเรื่องไมไดราวอีกดวยก็ยิ่งทําใหคิดไปในแงตางๆ อีกมากมาย ทํา
ภาวนาอยูทุกวันทําไมจิตจึงไมเปนไป ถามีการทําชนิดหนักเบากันบางตามเหตุการณที่
ควรหนักเบา มันควรจะเห็นเหตุเห็นผลกันในวันใดวาระหนึ่งแนนอน พนมือไปไมได
เพราะความฟุงซานเราก็เคยฟุงซาน ฟุงเสียจนหาขอบเขตเหตุผลไมได เปนฟนเปนไฟ
หมดทั้งดวงภายในใจเพราะอํานาจของกิเลสเผา ก็เคยเปนมาแลว เมื่อฟดกันดวยความ
เพียรอยางเต็มเหนี่ยว จนความฟุงซานมันหมอบราบลงไปมีแตความสงบแนว ก็เคย
เห็นเคยเปนมาแลว เพราะคุณคาแหงความเพียร คุณคาแหงการเอาจริงเอาจัง ความ
เอาเปนเอาตายเขาตอสูกัน มันก็เห็นก็เปนจนได
แลวทําไมหมูเพื่อนทั้งทีก่ ็ประพฤติปฏิบัติกันอยู มันจึงไมปรากฏผลเปนที่พึงใจ
ขึ้นมาใหไดชมบาง นี่ก็แสดงวาความจริงจังไมมี ทําอะไรก็กลัวแตจะกระเทือนกิเลส ที
กิเลสเหยียบหัวใจเราไมคิดจะวาไง นี่ซิถึงวาความเพียร ความเขมแข็งของเรามันไมทนั
กลมายาของกิเลส แลวจะใหเกิดความสงบเย็นใจไดยังไง เพราะความเพียรและการ
ตอสูไมสมดุลกัน
การพิจารณาก็เคยอธิบายใหฟงแลว วาการแยกธาตุแยกขันธดวยปญญาจงทํา
จริงทําจัง บังคับจิตเหมือนกับบังคับนักโทษ เพราะเวลานี้จิตกําลังเปนนักโทษอยูเต็มตัว
เราบังคับใหมันเขาสูกรอบสูมุมอันถูกตองดีงามดวยอํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ทําไมจะไมเห็นเหตุเห็นผลกันในวาระใดวาระหนึ่ง พอที่จะจับเงื่อนนั้นดําเนินใน
วาระตอไปได และเพิ่มพูนวิธีการที่เห็นวาถูกตองแลวนั้นใหมีกําลังมากขึ้น เพื่อกิเลสใน
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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หัวใจจะไดออ นตัวลงไป ใจจะไดรบั ความสงบเย็นและโทษทัณฑก็เบาบางลงโดยลําดับ
จนพนโทษไดเปนวรรคเปนตอน
ถาทําแบบตามสบายๆ ก็เทานั้นแหละ ไมไดเรือ่ งนะ และตอไปจิตก็ยิ่งจะแหวก
แนวกลายเปนสัตวไมมีเจาของยิ่งไปกันใหญ หนักเขาก็ไมฟงครูฟงอาจารย ฟงแตทฐิ ิ
ของตนซึ่งเต็มไปดวยสิ่งหยาบชาลามก สุดทายก็ไปกันใหญ นี่ใหระวัง ไมตั้งใจเวลามา
ศึกษาอบรมจะตั้งใจเวลาไหน วัดนี้เราระวังรักษาที่สุดเรื่องหมูเพื่อนไมใหมีการมีงาน
อยางอื่น มีแตการภาวนา อยูดวยกันมากนอยก็ใหตางคนตางหาความสงบเย็นใจ
สําหรับตัวเองดวยจิตตภาวนาอยางเดียว มีแตการฝกทรมานจิตใจอยูตลอดเวลาทั้งเชา
สายบายเย็น อิริยาบถตางๆ เวนแตหลับเทานั้น ถือวางานภาวนา งานสอดสองมองดู
ความคิดความเคลื่อนไหวของใจนี้เปนงานสําคัญภายในตัวอยูโดยสม่ําเสมอ ทําไมจะหา
ผลคือความสงบรมเย็นไมได ถาลงสติปญ
 ญาเอากันจริงจัง ผลอันพึงหวังเปนขั้นๆ ตอง
เกิดได ทําไมจะเกิดไมไดเลา
นี่ไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร มีแตเถลไถลออกนอกลูนอกทางไปเสีย เมื่อทํา
ความเพียรแบบเหยาะๆ แหยะๆ ไมไดเรื่องไดราวอะไร ใจก็เถลไถลออกไปขางนอกจะ
เอาเรื่องเอาราวอันเปนธรรมมาจากไหน ถาใจถูกลากถูจากกิเลสออกไปขางนอกแลวมัน
จะคอยขึ้นเขียงอยูเทานั้นแหละ ถาเปนสัตวเมื่อปราศจากเจาของแลว เขาจะจับเอาขึ้น
เขียงเมื่อไรก็ได นี่จติ ถาขาดความสนใจ ขาดความพากเพียร ขาดความเคารพนับถือใน
ครูในอาจารย ขาดความดูดดื่ม ขาดความมุงมั่นในอรรถในธรรมแลว มันจะตองเปลี่ยน
ความคิดเห็นเปนอื่นไปทันที เพราะจิตอยูเฉยๆ ไมได ปลอยอันนี้ตองจับอันนั้นปลอย
อันนั้นตองจับอันนั้น ปลอยจากดีตองจับชั่วทันทีเพราะความชัว่ เคยติดกันมาอยูแลว
ควรใหไดหลักไดเกณฑในเวลาอยูกับครูบาอาจารย ในเวลาพรรษายังหนุมนอย
ควรใหไดหลักใจหลักธรรมไวเปนพื้นฐานซิ ถาไมไดระยะนีจ้ ะลําบากนะ ยิ่งไปเปนครู
เปนอาจารยเขาทั้งๆ ที่ยงั หาความรูหาหลักใจไมไดนั้น นั้นแหละตัวจม มีแตชื่อแตเสียง
ลั่นฟาลั่นแผนดิน แตคุณสมบัตินิดหนึ่งจะติดตัวติดใจไมมี แบบนี้คือแบบไมเปนทาเลย
จากนั้นก็เถลไถลออกนอกลูนอกทาง หาเรื่องกอความรําคาญสรางนั้นสรางนี้ เอาละนะ
ที่นี่ หาเกาแบบหมาขี้เรื้อนไปละ ที่ไหนมันคันจะไมสนใจ แตจะเที่ยวเกาที่ไมคันให
ถลอกปอกเปกไปอยางไมมีประมาณ จนกลายเปนขี้เรื้อนทั้งตัวไปเลย จงจําไวใหถึงใจ
นะ เพราะความจริงเปนอยางนี้ในวงปฏิบัติที่จติ ใจจืดชืดในธรรมปฏิบัติแลว
ถาไมไดทําก็อยูไมได รําคาญ ตองทํา ก็ยิ่งเปนการเพิ่มความรําคาญเขาไปอีก
ตรงนี้ไมไดคิด สุดทายก็เอางานเอาการเปนเพื่อนเปนฝูง เอาญาติเอาโยมเปนเพื่อนเปน
ฝูงการติดตอสมาคมกับญาติกับโยม ถือเปนการเปนงานสําคัญขึ้นมาแทนที่ของงาน
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ปฏิบัติจิตตภาวนาไปเสียแลว เกี่ยวกับเงินกับทองรายไดรายรวยเปนเพื่อนเปนฝูงเปน
สาระสําคัญยิ่งกวาศาสนธรรมไปละ จนกลายเปนศาสนเงินขึ้นมาแทนที่ศาสนธรรมไม
สงสัย ทีนี้อรรถธรรมก็เลยไมมี การเอาอรรถเอาธรรมเปนเพือ่ นเปนฝูงนั้นไมสนใจเลย
กลายเปนเอาโลกเปนเพือ่ นเปนฝูง จนเลยโลกไปเสียทุกอยาง นี่แหละความไมตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัตแิ ตตนมือ
ถาจิตลงไดไหลลงทางต่ํามันตองไหลลงไปอยางนั้นนะ นี่ก็เห็นอยูแลวอยางชัดๆ
จะวาไง เต็มแผนดินไปพระนักปฏิบัติเราทีเ่ ปนอยางวานั้น มันมีนอยเมื่อไร นี่จึงวิตก
วิจารณกับหมูคณะวงปฏิบัติอยูมากเรื่อยมา และสอนย้ําเรื่องเหลานี้อยูเสมอ ใครจะวา
พูดผิดเทศนผิดหรือถูก หู ตา ใจ มีทุกคน ใหฟงเอา ดูเอา คิดเอา เพราะหลักศาสน
ธรรมที่ถูกตองแมนยํามีอยูไมไดอุตริพูด เรื่องทีก่ ลาวก็มีอยูตําตาตําใจเรือ่ ยมาไมอดไม
อั้น ดูไดตลอดเวลาไมตองไปเที่ยวหาดูใหลําบาก
อะไรก็ไดเทศนใหฟงหมดแลวไมมีปด บังลี้ลับ เทศนอยางหมดภูมิแลว ฝายเหตุ
ไดดําเนินมาอยางไรก็ไดลากออกมาแสดงหมดตับหมดปอด ตลอดถึงผลที่ปรากฏเปน
ยังไงๆ ก็ลากออกมาแสดงใหฟงหมด ที่กลาวมาทั้งหมดนีจ้ ะไมควรเปนคติแกใจในการ
ประพฤติปฏิบัติ และไมพอทีจ่ ะเปนกําลังใจของเราไดบางหรือยังไง จิตใจมันถึงได
เหลวๆไหลๆ หาหลักหาฐานไมได
ถาใจหาความสงบไมไดในวงของพระปฏิบัติเรานีแ้ ลว จงอยาพากันเขาใจวาใจ
จะหาความสุขไดจากอะไรในที่ไหนๆ นะ จิตนี้ถาไมสงบก็ตองเปนไฟเผาตัวสุมอยู
ตลอดเวลาไมอาจสงสัย แตถาจิตสงบไดบาง หรือสงบไดเปนหลักเปนฐานก็สบาย เพียง
ขั้นสงบเทานั้นก็สบาย ถาไมสงบนี่แหม สายแสเรรอนหาฟนหาไฟไมมีเวลาหยุดยั้งตั้ง
ตัวไดบางเลย ลิงรอยตัวตามไมทัน เพราะความรวดเร็วของจิตยิ่งกวาลิงรอยตัว ลิงเที่ยว
โดดกิ่งนั้นกิ่งนี้มันยังไมเจอผลไมพออิ่มปากอิ่มทองของมัน ไอลิงคือจิตตัวคิดตัวปรุงนี้
โดดไปกิ่งไหนมีแตฟนแตไฟ มีแตไมผุ ไมผุพาใหหงายตูมๆ และเจอแตฟนไฟคือกอง
ทุกขทั้งมวลนั่นแล ไมมีคําวาเจอความสงบสุขพออิ่มใจบางเลย ถึงขนาดนั้นเรายังไม
เห็นโทษแหงความคิดปรุงของเราอยูเหรอ
เราเสียดายอะไรกับความคิดปรุงในอารมณของโลก เราเคยคิดมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทัง่ บัดนี้ไมมีวันเวลาหยุดยั้งไดบางเลย ยังไมเห็นโทษของมันอยูหรือ เราเสียดาย
อารมณแหงความคิดเหลานั้นอะไรนักหนา จะภาวนาก็ทําไมจะตัดอารมณที่เคยคิดเคย
ปรุงอันไรสาระนี้ไมได อารมณของธรรมเปนของวิเศษวิโส ยิ่งกวาอารมณเหลวไหล
หลอกลวงทั้งหลายที่เคยคิดมาเปนไหนๆ ทําไมจึงไมบังคับใจใหคิดปรุงใหถึงใจ เพื่อ
ใจจะไดถึงธรรมคือความสงบเยือกเย็นตามเข็มทิศที่มุงมาศึกษาอบรมธรรมเขาสูใจ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ทุกขก็ยอมทุกขซิ เราเปนนักรบ เปนลูกศิษยตถาคต ซึ่งไมเคยแสดงไวที่ไหนวา
พระพุทธเจาเปนผูออนแอ คลอยตามกิเลสตัณหาอาสวะจนไดความวิเศษวิโสขึ้นมาเปน
ศาสดาสอนโลก
ความออนแอที่พาใหพระองคเปนศาสดานี่เรายังไมเคยเห็นใน
ตํารับตํารา มีแตความฝาฝนบึกบึนตอสูกันจนสลบไสลจึงไดชัยชนะ ไดเปนศาสดา
ขึ้นมาดวยความเปนนักตอสู พระองคไมใชเปนนักถอยกรูดๆ อยางพวกเรานะ พวกเรา
มีแตกินแลวนอน กอนแลวนิน นั่นขัดกับการดําเนินของศาสดาไปถึงทวีปไหนแลว รูกัน
บางหรือยังวาพวกเราเดินสวนทางกับศาสนธรรมและศาสดา แลวมันเกิดประโยชนอะไร
ละ เราก็เคยนอนมาแลวจนหลังแบน เสียดายมันอะไรนักหนา เกิดมาก็นอนเปนประจํา
ชาติอยูแลวเรื่อยมา สวนความพากเพียรทีจ่ ะเปนสาระอันสําคัญเปนเครือ่ งประดับจิตใจ
สงเสริมจิตใจใหไดรับความสุขความเย็นใจ สวางไสวยิ่งกวาความสุขที่เคยผานมาตาม
โลกสงสารเปนไหนๆ ทําไมจึงไมเห็นคุณคาของสิ่งนี้ ไมใชพวกเราถูกกิเลสเอาไมทิ่ม
แทงตาบอดกันหมดแลวหรือ จึงไมเห็นความสําคัญของสิ่งสําคัญที่ปราชญทานเห็นวา
สําคัญกันมาแตดึกดําบรรพ
นักปฏิบัติตองคิดตองเทียบเคียงหาเหตุหาผลเพื่อเอาตัวรอดซิ ไมอยางนั้นจะวา
ปฏิบัติเพื่อความฉลาด เพื่อเอาตัวรอดไดอยางไร พระพุทธเจาไมใชคนโงสอนไวแลวทุก
แงทุกมุม ลวนแตเปนอุบายแหงความฉลาดทั้งนั้น ทานสอนใหฉลาดไมใชสอนใหโง
เราตองเอาจริงเอาจัง บังคับซิจิตนะ บังคับจิตไมไดไมมีทางนะ เพราะตัวเสนียดจัญไร
ตัวพิษตัวภัยมันมีเต็มอยูในจิต จงบังคับกันลงที่นี่ เบาบางก็เบาบางกันที่นี่ จิตมีความ
เบาบางจากสิ่งไมดีทงั้ หลาย ก็เหมือนกับโรคทีท่ ุเลาลงไปโดยลําดับนั่นแล ยาคือความ
เพียร สติ ปญญาก็เพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโรคหาย ความทุกขเพราะ
โรคเหลานั้นมันก็หมดไป นี่เราทุกขเพราะกิเลสประเภทใด โรคคือกิเลสประเภทใดมัน
เสียดแทงจิต คําวาโรคตองเสียดแทงทั้งนั้นแหละ
กิเลสไมเคยใหคนวิเศษวิโสอะไรโดยหลักธรรมชาติ นอกจากเสกสรรปนยอกัน
ขึ้นเฉยๆ วาวิเศษอยางนั้นวิโสอยางนี้ วากันไปลมๆ แลงๆ อยางนั้นเอง ความจริงมัน
ไมไดเปนดังที่เสกสรรกัน ขึ้นชื่อวากิเลสมีแตความเผาผลาญทั้งนั้น ธรรมไมมีคําวาเผา
ผลาญ มีมากมีนอยเปนที่กระหยิ่มอิ่มเอิบในจิตโดยลําดับ เพราะฉะนั้นจึงมีผูบริสุทธิ์ใน
โลก เพราะรสของธรรมนี้ชนะซึ่งรสทั้งหลาย ดังที่ทานกลาวไววา สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชิ
นาติ รสแหงธรรม ชนะซึง่ รสทั้งปวง ฟงซิวาทั้งปวง พอรสแหงธรรมขั้นนี้เกิดขึ้น รสของ
สิ่งที่เราเคยติดมาขั้นนี้ก็ปลอยวางกันไปเอง รสแหงธรรมเหนือกวาโลกามิสอันนี้ก็ปลอย
วางรสอันนี้ รสแหงธรรมเหนือกวารสประเภทนัน้ ปลอยประเภทนั้นๆ ปลอยไปเรื่อย
บรรดาโลกามิสภายในจิตใจ ปลอยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปลอยหมดไมมเี หลือเลยบรรดา
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โลกามิสในโลกสงสาร ทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดอันเปนสมมุติดวยกัน เพราะไมมี
อะไรเลิศยิ่งกวารสของธรรม จนกลายเปนธรรมวิเศษพอตัว
มีมากที่อยูดวยกันนี่ แตอะไรๆ ก็ไมเปนทาเปนทาง ปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําอยู
ทุกอาการที่เคลื่อนไหว ทําอะไรใหมีความเจาะจงจดจอตอเนือ่ งดวยความเพียรซิ อยา
สักแตวาทํา นั้นเปนนิสัยของโลกสงสาร นิสัยของฆราวาสที่ไมเคยอบรมศีลธรรม นิสัย
ของพระผูเปนศิษยตถาคตตองตางกับนิสัยของโลกมากทีเดียว กิริยาแหงการทําทุกสิ่ง
ทุกอยาง ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตของกายวาจาตองเปนอรรถเปนธรรม มีสติสตัง
มีปญญาพิจารณาสอดสองในเหตุผล กระทําอะไรลงไปยอมมีความจงใจ สติติดแนบอยู
กับงานที่ทํา เรื่องของพระตองเปนอยางนั้น ไมเชนนั้นจะหาทางออกไมไดนะ วันไหนก็
วันเกา ก็วันเกานะซิเพราะมีแตมืดกับแจงเทานั้น ถาเราไมแกเราใหดีขึ้นก็ไมมีอะไรใน
โลกอันนี้จะพาใหดีหรอก
วันคืนปเดือนมันเปนสมมุติประเภทหนึ่งอยูตามธรรมชาติของเขา เราออกไป
สมมุติเขา แตการสรางกองรับเหมากองทุกขมันคือหัวใจคน นี่เราจะมาแกความ
รับเหมานั้นใหคลี่คลายออกไปจากใจ จะไดลืมหูลืมตาอาปากสูดอารมณที่บริสุทธิ์และดู
ทุกสิ่งทุกอยางไดสะดวกสบาย แมอยูในทานกลางแหงโลกที่เต็มไปดวยความรุมรอน
เราก็หาความรุมรอนไมได เพราะไมมีเชื้อแหงความรุมรอนอยูภายในจิต เย็นตลอด
รางกายจะเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนก็เปนไปซิ ก็รูอยูแลววารางกายเปนเรือน
เปนรังของโรค มันเจ็บตรงไหนก็อยาไปอยู อยาไปของไปแวะกับมันใหเกิดความทุกข
ความลําบากทางใจซิ อยางกับบานของเรามันรั่วตรงไหนก็อยาไปอยูซิที่มันรั่ว ที่มันดีมี
อยูเยอะก็ไปอยูที่มันไมรวั่ นั่นซิ ตรงนั้นก็รั่วตรงนี้ก็รั่วก็ไมไปอยู ตรงไหนไมรั่วก็ไปอยูที่
นั่น มันรั่วหมดหรือก็ทิ้งมันเสีย ของใชอยูอาศัยไมไดจะเสียดายมันหาประโยชนอะไร
เพราะมันหมดคุณคาแลวนี่
จิตใจรางกายเราก็เหมือนกัน มันเจ็บปวดตรงไหนก็เทากับฝนรั่วที่นั่น ก็อยาไป
เกาะไปเกี่ยวไปพัวพันกับมันดวยความโงเขลา ใหอยูกับความฉลาดซิ รางกายจะเจ็บไข
ไดปวยขนาดไหนก็รูวามันเจ็บ ใจไมไดเจ็บดวยใจไมไดทุกขดวย เพราะใจรูร อบ
หมดแลวในสิ่งเหลานี้ตั้งแตทุกขประเภทนั้น
หรือโรคประเภทนั้นยังไมเกิดก็รูรอบ
หมดแลว เมือ่ ทุกขเกิดขึ้นก็อยูในขายแหงความรูรอบอยูแลวจะตื่นไปไหน สวนไหนเจ็บ
ก็เจ็บ ที่ไมเจ็บมีอยู ที่ดมี ีอยู จิตใจไมเจ็บ จิตใจไมปวด จิตใจไมหลงไมงมงาย จิตใจไม
ติดไมพัวพัน ทุกขอันนั้นก็ไมเพิ่มความรุนแรงขึ้น คงเปนไปตามสภาพของเขา เพราะใจ
ไมไปเสริม ทุกขทางใจก็ไมมี
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ถาทนไมไหวธาตุขันธจะไปแลวแหละ ธาตุนี้มันจะแตก จะแตกก็แตกไปซิ แมสิ่ง
อื่นก็ยังแตกได ทําไมธาตุขันธซึ่งอยูในโลกแหงความแตกดับเหมือนกัน มันจะอยูค้ําฟา
ไดยังไง จําตองแตกสลาย เมื่อเยียวยารักษาไมไหวแลวก็ปลอยมันเสีย ใจของเราไมได
แตก มันแตกแตธาตุแตขันธตางหาก เมื่อรูแนอยูในใจอยางนั้นแลวจะไปหวั่นไหวกับ
อะไร นี่คือความเรียนโลกใหเรียนอยางนี้และเขาใจอยางนี้ เมื่อเรียนใหถึงโลกถึงธรรม
แลวตองเปนอยางนั้นไมเปนอยางอื่น ไมวิตกวิจารณกับเรื่องความเปนความตาย อะไร
มันเปนอะไรมันตายก็รูหมดแลว ใจจะมีสวนไดสวนเสียอะไรกับสิ่งเหลานั้น เพราะสิง่
เหลานี้มันเคยเปนมาแลวตั้งแตกาลไหนกาลใด จิตใจของเราเมื่อฉลาดรอบตัวแลวก็จะ
ไปหลงอะไรกับสิ่งเหลานี้ จะไปกอทุกขแกตนเพราะเรื่องเหลานั้นทําไม ก็อยูอยางผูรูผู
ไมหลง อยูอยางผูบริสุทธิ์พอตัวตามหลักธรรมชาตินั่นแล
การปฏิบัติสมัยไหนพระพุทธเจาสอนคนใหโงมีเหรอ มีแตสอนใหฉลาด การ
ปฏิบัติตัวใหดีไมวาสมัยไหนดีทั้งนั้น ไมไดขึ้นอยูกับกาลกับสถานที่ แตมันขึ้นอยูกับการ
กระทําของคน เราเปนผูร ับผิดชอบเราเอง จะกีภ่ พกี่ชาติเกิดแกเจ็บตายก็ใครจะเปนผู
ไปแบกไปหามกองทุกขซึ่งติดไปกับภพกับชาตินั้นๆ ก็เราเอง ทุกขในเวลาประกอบ
ความพากเพียรก็เพื่อจะสลัดปดทิง้ สาเหตุแหงทุกขและทุกขทั้งหลายออก ทําไมจะทํา
ไมได ทําไมจะทนไมได เราเปนผูเ หมาะสมแลวกับงานเหลานี้ เพศอํานวยอยูแลวเต็ม
รอยเปอรเซ็นต เพศพระไมมีใครรบกวนและรังแก เพศนี้เปนเพศทีเ่ ย็น เปนเพศที่
สะดวกสบาย แตเรามันลืมตนลืมเพศของตน ลืมหนาที่ของตน สะดวกสบายเสียจน
นอนใจกลายเปนหมูในรางของพระไป นี่เรียกวานอนหลับทับสิทธิ์ สิทธิที่ควรไดควร
เปนจากงานของตนก็ไมทํา สิทธิเปนพระเขาไมรบกวน ทางบานเมืองเขาไมมายุงกวน
เหมือนโลกทั้งหลาย ใหอยูสะดวกสบาย
อาหารการบริโภค เวลาโคจรบิณฑบาตก็เต็มบาตรมา ใครก็ยินดีกันทั้งนั้นอยาก
ทําบุญใหทาน ปจจัยเครื่องอาศัยขาดตกบกพรองที่ตรงไหน แตงานของเราทีจ่ ะทําให
เปนสาระสําคัญในตัวเรานะซิมันขาด มันขาดตกบกพรองอยูที่ตรงนี้ ตองทําใหสมบูรณ
ซิ เครื่องสนับสนุนเพื่องานสําคัญเหลานี้คือปจจัยทัง้ สี่ก็มีสมบูรณอยูแลว มีแตผู
ดําเนินงานนี้มันบกพรองในตัวเอง ผลที่ควรจะไดจะถึงจึงไมคอ ยปรากฏกัน
ถาพระไมสามารถจะทรงมรรคผลนิพพานไดกอนอื่นกอนใครแลว ใครจะทรงละ
เพราะพระนี่ออกแนวรบแลว พรอมทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรบกพรองแลว ถาพูดถึง
ความกังวลยุงเหยิงวุนวายกับความเปนอยู ที่อยูที่อาศัยปจจัยเครื่องใชไมสอย การ
รับประทานหรือการขบฉันตางๆ ก็มีเต็มไปหมด มีแตงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา
งานตอสูกับกิเลสอันเปนภัยตอจิตใจ ทําไมเราจะทําไมได งานมีเพียงอันเดียวเทานี้
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ไมไดมากมายอะไร อยูกับตัวเราเอง กิเลสถามีมากก็เต็มตัวนี้เทานั้น งานเพื่อฆากิเลส
ถาวามีมากก็เทาตัวเรา ไมเลยตัวนี้ไปได จงฟาดฟนกันลงไป
เราอยากไดยินไดเห็นหมูเพื่อนพูดอรรถพูดธรรมจากการปฏิบัติใหฟง ผลเปน
ยังไงบาง สอนก็สอนแทบลมแทบตาย เกือบ ๓๐ ปแลวที่ออกมาสูสังคมนี้ แตกอนก็อยู
ในปาในเขาไมยุงอะไรกับใคร สอนแตตนอยูในปาในเขา ทั้งนี้ไมใชอะไรหรอกคือสอน
ตนทรมานตน คําวาสอนตนทรมานตนก็คือการตอสูกับกิเลสของตนนั่นแล ไมไดอยูใน
ปาในเขาแบบสัตวปา แตอยูแบบคนมืดหนาสติปญญาหยาบ ตองฝกฝนทรมานตน
อยางหนักอยูเปนประจํา จนลืมคิดไปวาจะไมมีคนมาเสกสรรใหเปนครูเปนอาจารยดังที่
เปนอยูเวลานี้ซึ่งยุงจริงๆ
เอาใหจริงจังซิ ใหเห็นใจกับกิเลสขาดสะบั้นจากกันแลวใจจะรูส ึกยังไง จะวิเศษ
หรือไมวิเศษ ไมตองมีใครมาเสกสรรก็รูประจักษกับตัวไมสงสัย เอา ทีนี้ยกมาสาม
โลกธาตุจะมาหลอกมาลวงมาดวยกลมายาอยางไรบาง ใจจะไมมีหวั่นแมเทาเม็ดหินเม็ด
ทราย นั่นละคือความจริงแท ธรรมแท ลบไมสูญ แตนี้เราอยูดวยกับความหลอกลวง
ทั้งนั้น ก็ตัวเราใจเรานัน่ แหละมันหลอกเจาของ หลอกมาเทาไรไมเคยเข็ดหลาบก็คือ
กิเลสหลอกสัตวโลกนั่นเอง
อุบายปญญาของเรามี หลอกกิเลสบางซิ หลอกจนไดมองเห็นกิเลสเผลอที่ไหน
ตอยเอาๆ จนถูกน็อกจากเราตกเวทีและตายไปเลย หาวันฟนไมไดตลอดอนันตกาลนั่น
ซิ จะไดชมตัวเองวาเกงจริงละที่นี่ ไมเกงแบบหลอกๆ หลอนๆ ดังที่เคยเปนมา นั่น
แหละพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานหลอกทานตอยกิเลสของทานอยางนั้น เอาจน
ตกเวทีไมมีวนั ฟน
การไปเกิดแกเจ็บตายที่ไหนก็เพราะกิเลสเปนตัวยืนโรง พอตัวนี้หมดจากใจไป
เสียเทานั้นก็ไมมีอะไรหลอกไดอีกในโลกนี้ แผนดินแผนฟาอะไรที่วามีมากมายกายกอง
ในแผนดินอันนี้ในโลกอันนี้ก็ไมมีในความรูสึก จึงเหมือนอะไรไมมี ที่พาใหมีก็คือเรื่อง
ของกิเลสเทานั้นพาใหมี พาใหทุกข พาใหลําบาก พาใหกังวลวุนวาย เสียดแทงอยู
ตลอดเวลาไมมีอิริยาบถใดวางจากทุกข นอกจากเวลาหลับสนิทเสียเทานัน้ เพราะกิเลส
สงบตัว พอตื่นขึ้นมามันก็ทํางานของมันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงในหัวใจ ทั้ง
อดีตอนาคตอารมณอะไรๆ ยุงไปหมด เราก็ยังไมเบื่อหนายอิ่มพอกับความเปนของ
กิเลส แลวเราจะไปเห็นโทษกิเลสที่ตรงไหน แกกิเลสไดที่ตรงไหน เมื่อสิ่งเหลานี้ทั้งมวล
เปนกิเลสเรายังไมทราบอยูแลว จงฟตเขาซิสติปญญาซึ่งเปนธรรมที่ผลิตได ฟตใหมี
กําลังกลาแข็งมีแรง สามารถฟาดฟนกับกิเลสใหแหลกแตกกระจายได จะนอนใจอยู
ทําไม
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๒๖

๒๒๗

เราอยากเห็นผลแหงการแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน
ที่สอนมานี้สอนดวยความ
แนใจ ไมไดสอนดวยการดนเดาเกาหมัด ไมใชคุย เราสอนจริงๆ ตามที่ไดประพฤติ
ปฏิบัติมา
ตลอดถึงผลรูยังไงเห็นยังไงนํามาพูดใหฟงจนหมดโดยไมสะทกสะทาน
เพราะธรรมของจริงนี่สะทกสะทานหาอะไร ธรรมเปนอยางนี้จริงๆ เมื่อรูอยางนี้จริงๆ
เห็นอยางนี้จริงๆ แลวจะไปสะทกสะทานตอใคร จึงเรียกวา ของจริงลบไมสูญ ใครรูขนึ้
ก็จริงทั้งนั้น ไมวาครั้งไหนสมัยใดหรือผูใดรูผ ูใดเห็น ตองทรงความจริงเต็มสวน
เชนเดียวกัน ไมมีอะไรแปลกตางกัน
พระของพระพุทธเจาเปนพระทรงมรรคทรงผล ทรงความสุขความเจริญสุดสวน
พระของเราทรงกันแตความทุกขความลําบาก ความขี้เกียจขี้คราน ออนแอทอแท
เหลวไหล แนะ มันตรงกันขามๆ ไปหมด พระอะไรอยางนี้ ถาคนเขาเรียกวา พระ
เทวทัตก็จะโกรธใหเขาอีก ก็ยิ่งไปกันใหญ พระของพระพุทธเจาเปนพระอยางนั้น ทีนี้
เราเปนพระของใครหรือเปนพระอะไรกัน ถาจะวาพระนอนเหมือนพระพุทธรูปปาง
นอนก็นากราบไหวบูชา แตนี้เปนพระอะไรจึงเปนอยางนี้ ถาไมใชเปนพระเทวทัตคอย
ทําลายตัวเองดวยกิริยาอาการดังกลาวมา
พุทธะๆ คือใจของเราถูกเทวทัตกิเลสทําลายอยูนี่ นี่แหละเทวทัตทําลายพุทธะ
ในตัวเรา สวนเทวทัตที่เกี่ยวกับพระพุทธเจานั้นยกใหเปนเรือ่ งของทาน ไมไปแตะตอง
ยุงกวนทาน แยกเขามาลงเรื่องเทวทัตคือกิเลสทั้งหลายที่ทําลายพุทธะของเรานี่ซิ ให
เปนฟนเปนไฟอยูทั้งวันทั้งคืน เราไมเห็นเทวทัตตรงนี้จะปราบเทวทัตไดยังไง เอาตรงนี้
ซิ โอปนยิโก นอมเขามาเปนธรรมเครือ่ งสอนตนไดทั้งนั้นแหละ ถามีปญญาไมจนตรอก
ตองเอาตัวรอดไดดวยอุบายของสติปญญาไมสงสัย
สมัยนี้ พาหิรชนก็ดี พุทธศาสนิกชนก็ดี มักตําหนิพุทธศาสนาวาเปนราวกับลัทธิ
ไมใชของจริงมีจํานวนมาก โดยความรูสึกของเขาเองบาง โดยอาศัยผูนับถือและปฏิบัติ
ศาสนาทํากันแบบลัทธิบาง ซึ่งไมถูกตองกับความจริงของศาสนธรรม ศาสนาโดยอาศัย
ผูนับถือและปฏิบัติลุมๆ ดอนๆ จึงเปนสาเหตุใหคนตําหนิ จนทําคนใหกลายเปนคนใจ
สกปรก ปากสกปรกไปดวยศาสนาซึ่งเปนธรรมทีส่ ะอาดโดยไมเปนสิ่งที่ควรจะเปน จะ
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญคือเราผูเปนนักบวชปฏิบัติตามสวากขาตธรรม จงทํากาย วาจา
ใจ ของตนใหสะอาดไปตามศาสนธรรมดวย สุปฏิปนฺโน อุชุฯ ญายฯ สามีจิปฏิปนฺโน
อยาใหเคลื่อนคลาด ธรรมอันบริสุทธิ์สะอาดจะเปนเราผูเทิดทูนเปนสมบัติของตัวเสีย
เอง สวนความสกปรกดังกลาวมา ใครจะสนใจรับไวก็ไมกระเทือนเราผูเปนเจาของแหง
ธรรมมหาสมบัติ ที่เกิดจากความตะเกียกตะกายของเราเอง
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๒๒๘

จงทราบอยางถึงใจวา ธรรมแท สวากขาตธรรมแท ทรงความจริงเหนือโลกธาตุ
จึงไมมีสมมุติใดรายใดในโลกธาตุนี้ จะลบใหสูญสิ้นจากความจริงเต็มสวนของธรรมนั้น
ได จงพากันตั้งใจนอม พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เขาไวเต็มดวงใจ และนอมมา
เพื่อปฏิบัติอยางจริงจังเถิด ธรรมที่ลบไมสูญนี้จะปรากฏขึ้นในมโนทวารของสุปฏิบัติ
บุคคลโดยไมมีขอกังขา เพราะธรรมนี้เปนมัชฌิมาเปนปจจุบัน ที่คอยสัมผัสกับการ
ปฏิบัติโดยถูกตองอยูตลอดเวลาอกาลิโก ไมมีใครมาเปนใหญเหนือธรรมนี้ใหเปนอื่น
ไดตลอดไป
อยาคิดวาธรรมหมดเขตหมดสมัย มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง กิเลสตัว
เคยเปนขาศึกของธรรมมาดั้งเดิมจะหัวเราะฟนหักฟนถอนไมรูตัว จงทราบวาศาสน
ธรรม คือเครื่องปราบกิเลสทุกประเภทมาแตกาลไหนๆ ไมเคยแพกิเลสเลย จงนํามา
ปราบกิเลสดวยอุบายวิธีตางๆ ดวยการปฏิบัติและความแยบคายของตนเถิด ผูนี้แลจะ
ทรงมรรคผลนิพพานในทามกลางแหงโลกที่วามรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง จง
เอาใหดี มอบชีวิตไวกับศาสนธรรม อยามอบกับอะไรซึ่งลวนเปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา
หมุนตัวอยูรอบดานตลอดเวลาหาความไววางใจไมไดเหมือนธรรม ที่ไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา เขาไปยุงเกี่ยวได
พระพุทธเจาประทับอยูกับสวากขาตธรรมตลอดเวลา อยาหลงบาวาพระองค
เสด็จปรินพิ พานสิ้นสูญไปแลว
จงยึดสวากขาตธรรมเปนหลักใจและหลักปฏิบัติให
แมนยํา จะไดพบไดเฝาพระองคอยางเต็มใจที่สวากขาตธรรมนั้นดวยกัน ไมนอยหนาฆา
ตัวเองวาพระองคไปสุดเอื้อมแลว
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต คือ ผูรูเห็น สนฺทิฏฐิโก ดวยสวากขาตธรรม
นั่นแล จะเปนอื่นที่ไหนไป จงลงใจ ปฏิบัติใหจริงจัง ผลจะไมเปนอยางอื่นจากที่กลาวนี้
แตจงระวังกิเลสมันชอบและคอยแอบคอยตาม อกุสลา ธมฺมา แกผูกอนแลวนิน คือกิน
แลวนอนอยูทุกระยะนะ จะวาไมบอกไมเตือน ขณะเดียวกันจงตาม กุสลา ธมฺมา กิเลส
ใหได
เอาละหยุด
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๒๒๙

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

ทางของศาสดาและสาวก
ครูบาอาจารยที่เปนทีเ่ คารพนับถือก็รวงโรยไปเรื่อยๆ เราจะมาอยูดวยความ
ประมาทมันสมควรกับธรรมแลวเหรอ ความประมาทเปนเรือ่ งของกิเลส ซึ่งพาใหสัตว
โลกจมอยูในวัฏสงสารอันเปนคลังแหงทุกขทั้งมวล ยังไมพากันสะดุดใจเห็นโทษของมัน
อยูหรือ การปฏิบัติหาความจริงจังและสงบเย็นไมได จะหวังเอาอะไรเปนหลักยึดของใจ
ธรรมไมใชของปลอม กับการปฏิบัติที่หาความจริงจังไมไดนั้นจะเขากันไดยังไง ธรรม
เปนของจริง การปฏิบัติเพื่อธรรมก็ตองจริงจึงจะเขากันได ขึ้นชือ่ วางานอันเปน
ความชอบธรรมแลวตองจริงทุกอยาง การละการถอนกิเลสตัวเปนภัยทุกชนิดตองเอา
จริงเอาจัง จะออมแรงเพือ่ ใหกิเลสแบงไปกินอยูไมได ไมสมควรอยางยิ่ง การปฏิบัติไม
จริงไมได ตองเหลวไหลและลมละลายไปไมรอด
มองดูหมูเพือ่ นทําใหอิดหนาระอาใจเขาโดยลําดับๆ นะ เพราะบวกลบคูณหาร
เราทุมเทลงเต็ม
ผลไดผลเสีย อยูตลอดเวลาที่เกี่ยวกับหมูเพื่อนซึ่งมาอาศัย
ความสามารถทุกแงทุกมุมในการอบรมสั่งสอน ไมเคยปดบังลี้ลับอะไรไวเลย ถึงคราว
เปดเปดเต็มที่เปดหมดหัวอก เปดหมดตับหมดปอดหมดไสหมดพุง หมดไสออนไสแก
ไมมเี หลือไวเลยใหหมูเพือ่ นไดฟงอยางถึงใจ แสดงอยางถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกแง
ทุกมุมที่มีอยูในหัวใจของทุกคน แตผูฟงผูมาศึกษาอบรมจะมาเหลาะๆ แหละๆ ใหเห็น
อยูตอ หนาตอตามันเขากันไดที่ไหน เพียงให ยถา สพฺพีฯ ตามตําราที่ทานเขียนไวแลว
อยางชัดเจนก็วาไมถูก นี่แสดงถึงความเหลาะแหละความเหลวไหลของผูมาศึกษามาก
เพียงไร
ความคิดเฉื่อยชา ไมสนใจ เห็นวาไมสําคัญ ความคิดเชนนั้นก็คือเห็นวาตัวเอง
ไมสําคัญนั่นเอง จึงเห็นสิง่ ที่เปนสาระทั้งหลายไมสําคัญ ความคิดเหลานี้มันขึ้นอยูที่ไหน
ถาไมขึ้นอยูกับตัวของเราเอง ยถา สพฺพฯี บทธรรมตางๆ เหลานั้นเปนอรรถเปนธรรม
ใครจะนํามาเปนประโยชนก็ได ไมนํามาธรรมเหลานั้นก็ไมเสียหายอะไร แตมันเสียหาย
ที่บุคคลผูมุงประโยชนจากธรรมแตมาทําเหลวไหลตางหาก มันดีที่คน มันไมดีอยูที่คน
การพูดไมถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย จะเปนการเสียหายแกธรรมแกวินัยที่
ไหนกัน ก็ตองเปนความเสียหายแกผูปฏิบัติผิดนั้นซิ ความไมถูกธรรมวินัยตองเปน
ความเสียหายแกตนเองนั่นแล อยาพากันทําแบบโลกๆ ลวกๆ เพราะธรรมไมใชโลกซึ่ง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๒๙

๒๓๐

ผิดกันราวฟากับดิน จะนํานิสัยโลกที่ไมมปี ระมาณในหัวใจมาใชในการปฏิบัติธรรมมัน
ขัดกัน ผูปฏิบัติจะไมมีอะไรผิดกันกับผูไมมีศาสนาติดตัว
นี่ไดเทศนทกุ แงทุกมุมใหรูเรื่องสิ่งทีเ่ กี่ยวของพัวพัน อันจะยังตนใหตกต่ําลงไป
กับมันอยูเสมอ ไมเคยลดละในการใหโอวาทสั่งสอน เพราะสิ่งต่ําทรามภายในใจมันมี
อยูตลอดเวลาแตตัวเองไมทราบได ใจนี้เองทีไ่ มทราบวามันเปนสิ่งกดถวง ภาษาธรรมะ
ทานเรียกวากิเลส เราไมรูทันมัน นักมวยที่เขาตอยกัน เขาหาตอยที่สําคัญ ตอยถูกจุด
ไหนจุดนั้นก็คือจุดที่บกพรอง รูไมทนั คูตอสูนั่นเอง รูไมทัน รับไมทันจึงตองเสียทา นี่
เรารูกลมายาของกิเลสไมทันแลวจะไมเสียทาไดยงั ไง ตองเสียทาใหมันวันยังค่ํา ยืน เดิน
นั่ง นอน มีแตอาการเสียทาใหกิเลสทั้งนั้น มีทาไหนที่เปนทาตอสูกับกิเลสบางติดอยูนั้น
ถามีก็นอยนิดเดียว แลวจะไปหวังเอาชัยชนะจากความมีทานอยนิดเดียวนั้นไดอยางไร
ครูอาจารยสอนไปโดยอรรถโดยธรรม เรื่องกิเลสมันก็แทรกขึ้นมาในขณะที่ฟง
นั้นและไมรูวามันเปนกิเลส เลยหลงไปตามกลของมันวาทานดุดาวากลาว วาทานจ้ําจีจ้ ้ํา
ไชอะไรตางๆ นานาไปเสีย กิเลสไมชอบเรื่องอยางนี้เพราะเปนเรื่องกระเทือนหัวกิเลส
กิเลสจะชอบยังไง เพราะการดุดาสั่งสอนนั้นเปนเรื่องของธรรมและเปนเรือ่ งที่ถูกธรรม
เมื่อไมรูกลมายาของกิเลสก็ใหมันหลอกใหคิดอยางนั้นแหละ
เรารูไหมเรื่องกลลวง
เหลานี้ซึ่งมีอยูเต็มหัวใจดวยกันทุกคน
อุบายวิธีแกกิเลสนี่ก็สอนมามากตอมากแทบจะไมมีอะไรมาสอนอีกแลว สอน
หนักเบาขนาดไหนลวนเปนอุบายแกกิเลสทั้งนั้น ไมไดหาเรือ่ งความเสียหายฉิบหายปน
ปไมดไี มงามอะไรมาสั่งสอนหมูเพื่อน จะหนักเบามากนอยลวนเปนอุบายสําหรับการ
ถากถางกิเลสซึ่งเปนขาศึกแกตนอยูทั้งนั้น เพราะกิเลสมันเปนขาศึกตอธรรมอยูแลวมัน
ก็แทรกเขามา ขวางธรรมเขามา ทั้งนี้ก็คือขวางตัวเองนั่นแหละไมใหเขาถึงธรรมได ผล
สุดทายก็จมไปตามมันอยางไมรูตัวเลย อยูตามลําพังก็ไมไดเรื่อง ครูบาอาจารยแนะนํา
สั่งสอน แทนที่จะยึดจะถือเอาไปเปนหลักเปนเกณฑแกตัวเอง ในฐานะที่ควรจะไดซงึ่ ไม
สุดวิสัย ก็ไมไดเรื่อง แลวจะเอาความดิบความดีมาจากไหน มันก็เหลวๆ ไหลๆ ไปตาม
ประสีประสาของคนยอมตัวหมอบราบตอกิเลสนั่นละซิ
เคยบอกอยูเสมอวา เรานะบวชแตกิเลสมันไมไดบวชนะ กิเลสกับธรรมเปน
ขาศึกกันแตไหนแตไรมาหนา แมแตในขณะที่เราบวชมันก็ยังตองเปนขาศึก มันไมเคย
เปนมิตรกับธรรมและกับเราเลย เหตุไฉนหลังจากการบวชแลวมันจะไมเปนขาศึกตอเรา
อยูตลอดไป ถาไมแกสิ่งที่เปนขาศึกเราจะแกอะไรเวลานี้ สิ่งที่เปนคุณไมไดเปนขาศึก
ตอเรา จึงเรียกวาคุณ นั่นไมตองแกนอกจากบํารุงสงเสริมถายเดียว สิ่งใดที่เปนขาศึก
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นั้นไมใชคุณ ตองเปนพิษเปนภัยตอเรามากนอยตามที่มีอยูเสมอไปนั้นแล พิจารณาใหดี
ซิผูปฏิบัตินะ
นี่ก็นับวาลดลงๆ กําลังวังชา จิตใจก็ถอยเขามาโดยลําดับลําดา ไมอยาก
รับภาระธุรังอะไรเสียแลว อยูตามลําพังเห็นเปนความสะดวกกวาการเกี่ยวของกับผูคน
พระเณรมากนอย เพราะเปนเรื่องที่ตอ งรับความลําบากทั้งนั้น เนื่องจากกําลังมันลดลง
ทุกทีๆ อะไรมาสัมผัสสัมพันธเล็กนอยก็เกิดทุกขไดงาย แปรปรวนไดงา ย ทุกขก็ทุกข
รางกายนั่นแหละไมใชอะไรทุกข เมือ่ จิตยังครองตัวอยูก็ตองรับทราบอยูโดยดี เพราะ
จิตกับกายมันเกี่ยวโยงและรับผิดชอบกันอยูโดยปกติ วันหนึ่งๆ ถาอยูตามลําพังรูส ึก
สะดวกเพราะไมยุงกับอะไร ความยุงมันหนัก ฉะนั้นหมูเพื่อนที่มาฟงการอบรมก็ขอให
จริงใหจงั พอเพิ่มกําลังใจและมีแกใจแกผูใหการอบรมสั่งสอนดวย อยาใหเปนทํานอง
ยกแหขึ้นเต็มเหนี่ยว เตรียมจะขวางลงในน้ําอยูแลว แตปลาตัวเดียวจะดีดน้ําก็ไมมี ที่มี
ก็คือมูลสดมูลแหงเกลื่อนอยูในน้ํา จะทอดลงคอละหรือ ขอเปรียบเทียบนี้พากันไป
พิจารณาใหไดความ
การประพฤติปฏิบัติสติเปนของสําคัญเคยพูดเสมอ นี่เวนไมได ขาดไมไดสตินะ
เปนพื้นแหงความเพียรจริงๆ จากนั้นก็ปญญาตามกันมา ขางนอกขางในจะทําอะไรควร
พินิจพิจารณา ความเคยพิจารณาอยูเสมอจะเปนนิสัย และกําลังสั่งสมตัวขึ้นใหมีความ
แกกลาทางดานสติปญญา เวลานํามาใชพจิ ารณาทางดานธรรมะโดยตรง เชน พิจารณา
เรื่องวิปสสนาก็ไปไดสะดวก คลองตัว ไปไดรวดเร็วกวาที่จะมาฝกทีเดียวใหเปนทีเดียว
กิจการงานใดก็ตาม สติใหความจดจอตอเนื่องกับงานนั้นๆ อยูเสมอ ในงานนั้นๆ ก็
ตองมีความใครครวญพินจิ พิจารณากันไปดวย เวลาเขามาพิจารณาภายในก็งาย สติก็อยู
กับตัวอยูแลว เคยฝกกันอยูแลวก็ไมยาก ปญญาก็เคยพิจารณาอยูแลวก็คลองตัวไปเอง
นี่อะไรก็ไมไดเรื่อง แตหวังจะตักตวงเอามรรคผลนิพพานทาเดียว ความหวัง
เฉยๆ ก็ไมเกิดประโยชน ถาประโยคพยายามไมสืบเนื่องกันดวยความชอบธรรมที่ควร
จะเกิด ความเจริญของจิตมันก็เจริญไมได ขอใหพากันเขาใจวิธีบํารุงรักษาสติและ
ปญญาใหแกกลาสามารถตามที่อธิบายมานี้ ผลจะไมเปนโมฆะไปเปลาๆ
งานของพระเราคืองานภาวนา งานตอสูกับกิเลส เปนงานอันเยี่ยม เปนงานอัน
ประเสริฐ เปนงานที่เหมาะสมกับเพศและความตองการอยางยิ่ง ไมงานใดอื่นจะยิ่งกวา
งานจิตตภาวนานี้เลยสําหรับพระ งานอื่นก็ทําไปอยางนั้นแหละพอไดอาศัย อยาปลอย
ใหจิตเกงๆ กางๆ เพนๆ พานๆ การประกอบความเพียรใหเอาจริงเอาจัง เราไมเคย
เห็นความเกงๆ กางๆ เพนๆ พานๆ ไปตามกระแสของกิเลสฟดไปเหวี่ยงไปฉุดลากไป
ถูไปวาเปนสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลย มีแตความสลดสังเวชเทานั้น เมือ่ มองไปเห็น
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อากัปกิริยาอยางนั้น จะอยูกับรายใดก็ตาม และทําใหเกิดความอิดหนาระอาใจใน
การอบรมสั่งสอนไปตามๆ กัน
จงเปนนักตอสูอยูเสมอ ทุกขเทาไรก็ยอมทุกขเถิด ทุกขเพื่อตอสูกิเลสไมเปน
ความเสียหายลมจมที่ตรงไหน นอกจากเปนความทุกขเพื่อเชิดชูตัวเองใหขึ้นจากหลม
ลึกเทานั้น การนอนจมอยูกับกิเลส นอนใจอยูกับกิเลสมันเปนของดีเมื่อไร โลกอันนี้
ใครๆ ก็เคยจมกันอยูแลวจนมองไมเห็นวันโผล มันมีอะไรเปนของแปลกของอัศจรรย
บาง นํามาคลี่คลาย นํามาพิจารณาใหเห็นตามหลักธรรมอยางแจงชัด อะไรในโลกนี้จะ
ประเสริฐยิง่ กวาธรรม ใหธรรมไดฝงลงที่ใจ ใหธรรมไดปรากฏขึ้นในใจดูซิ ปรากฏขึ้น
มากนอยจะเห็นความเดนขึ้นๆ โดยลําดับของจิตของธรรมซึง่ สัมผัสสัมพันธเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นี่แหละที่ทําใหทานผูรูธรรมเห็นธรรมปลอยวางโลกามิสทั้งหลาย
เมื่อธรรมโผลขึ้นมากนอย ธรรมนี้เหนืออะไรที่ควรจะปลอยวางสิ่งนั้นไดก็ปลอย
ไปเอง เพราะธรรมเปนของประเสริฐอยูตามลําดับขั้นอยูแลว เพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมา
จะควรเหนือกับโลกามิสอันใดก็ปลอยโลกามิสนั้นไป เขาขั้นธรรมอันละเอียดก็ปลอย
โลกามิสสวนละเอียดเขาไปตามลําดับ
จนกระทั่งโลกามิสไมมเี หลืออยูภายในจิต
เพราะอันนี้มีคุณคากวาอันนั้น จะยอมถืออันนั้นเพื่อมาแขงของมีคุณคาไดยังไง เหมือน
กองมูตรกองคูถเอามาแขงทองคําทั้งแทงมันควรกันละเหรอ ใครๆ ก็รูคุณคาของ
ทองคําทั้งแทงกับมูตรคูถวาตางกันอยางไร โลกกับธรรมก็เทียบอยางนั้น ใจหากรูแลว
ยอมปลอยของมันเอง อันใดที่ดีอันใดที่ชั่วกวากัน เมื่อเหนือกันใจก็ปลอยไปตามลําดับ
ในตัวเอง ใจรูธรรมเห็นธรรมยอมถือโลกามิสเปนบันไดเหยียบยางไป อันใดมีคุณคา
เหนือกวากันตองไปทางนัน้ โดยหลักธรรมชาติไมมใี ครมาแนะมาบอก
นี้มีแตกิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออรรถเหนือธรรม ธรรมโผลขึ้นไมได แลวจะ
เห็นอะไรเปนของประเสริฐเปนของแปลกประหลาดเปนของอัศจรรย พอจะนํามาแขง
กิเลส เมื่อธรรมในใจไมมีก็ไมมีอะไรมาแขงละซิ ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายอรรถธรรม
อยูภายในใจตลอดเวลา ตามธรรมดาของนักปฏิบัติธรรม ธรรมควรจะเกิดขึ้นไดจากผู
ปฏิบัติ แตธรรมเกิดขึ้นไมไดเพราะความนอนใจความตายใจ ความทําแบบสุกกอนหาม
นั่งอยูเฉยๆ สบาย นอนอยูเฉยๆ สบาย ไมตองกดขี่บังคับกิเลสภายในใจ ไมตอง
ทรมานฝกฝนตน นั่นมันเปนความสะดวกสบายไปในแนวทางของกิเลสหลอกคนทั้ง
มวล มันจึงเหยียบย่ําใจอยูตลอดเวลา แลวจะหาธรรมวิเศษวิโสที่ไหนพอมาเปนคูแขง
กับกิเลสบางละ นี่แหละเรื่องทีไ่ มมขี องดีอะไรปรากฏในใจเปนเพราะอยางนี้ จงพากัน
ทราบไวสําหรับนักปฏิบัติเพื่อฆากิเลส อยาปลอยใหกิเลสฆาอยูเรื่อยไป มันขายขี้หนาผู
ทรงผากาสาวพัสตร อันเปนเครื่องหมายของผูชนะเลิศคือศาสดาของพวกเรา
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เราอยาไปคิดอยาไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานวามีหรือไมมีและอยูที่ไหน ใหดู
สัจธรรมที่อยูภายในกายในใจของเรานี้แหละ ธรรมเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู
ตรงนี้ สัจธรรมนี่แหละเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยูที่กายที่ใจของเรา มรรคผล
นิพพานอยูในทามกลางแหงสัจธรรมนี้ ทุกข สมุทัย เปนเครื่องผูกมัด เปนฝายขาศึก
นิโรธ มรรค เปนฝายแกถอดถอน ฝายดับทุกข จงเจริญมรรคคือความพากเพียร
สติปญญาเปนสําคัญขึ้นภายในใจของตนใหมาก นี่เปนการบุกเบิกสิ่งที่ปดบังหุมหอ
ภายในจิตใจคือตัวสมุทัยใหจางลงไปและหมดไป คําวานิโรธคือความดับทุกขไมตอ ง
บอก เมื่อกิเลสดับไปมากนอยความดับทุกขก็เปนไปตามนั้น นิโรธเปนกิริยาอันหนึ่ง
เทานั้น ธรรมสองอยางคือทุกขกับสมุทัยเปนเครื่องปดบังมรรคผลนิพพาน ไมใชดินฟา
อากาศกาลสถานที่เวล่ําเวลาที่ไหนจะมากีดขวางมรรคผลนิพพาน ไมมีสมัยโนนสมัยนี้
สมัยไหนจะมากีดขวางมรรคผลนิพพาน นอกจากกิเลสเทานั้นเปนขาศึกและกีดขวาง
มรรคผลนิพพาน
กิเลสคืออะไร คือสมุทัย ตัวผลิตทุกขทั้งมวลไดแกนนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺรา
ภินนฺทินี เสยฺยถีทํ. กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. นี่แล พาใหเกิดความอยาก
ความดิ้นรนไมมีวันหยุดยั้ง กิเลสตัณหานี่มันหาความอิ่มพอไมได ใหมันมากเทาไรก็ไม
พอ ใหมากเทาไรไดมากเทาไรยิง่ อยากยิ่งทะเยอทะยานมาก นี่แหละตัวปดกั้นมรรคผล
นิพพานอยูในหัวใจของเรานี่เองไมไดอยูที่ไหน
ทุกขเกิดขึ้นเสมอเพราะอํานาจของ
สมุทัยเปนผูผ ลิตขึ้นมาไมหยุดหยอน มรรคคือขอปฏิบัติเปนเครื่องทําลายสมุทัย จง
ผลิตขึ้นมาแกกัน นี่แหละธรรมฝายแกมีอยูสอง คือมรรคกับนิโรธ มีเทานี้
อยาไปหา อยาไปคาดไปหมายที่อื่นที่ใด อยาไปหาตะครุบเงา เงามันอยูกับตัว
กับเราแทๆ ไปหาตะครุบเงาทําไม ของจริงมีอยูกับเรา เงานั้นเปนของจริงเมื่อไรมันเปน
ของเทียม เทียมขึ้นมากับตัวของเราเองจึงเรียกวาเงา ความสําคัญวามรรคผลนิพพาน
อยูที่นั่นที่นี่ นั่นแหละเงา ตัวจริงอยูทนี่ ี่ กิเลสมันเปนยังไงไมพากันคิดบาง กิเลสมันไป
อยูสมัยโนนสมัยนี้ที่โนนที่นี่เมื่อไร เราเคยเห็นไหม มันไปอยูกับตนไม ภูเขา อยูกับดิน
ฟาอากาศที่ไหน หรืออยูกับดินน้ําลมไฟที่ไหน ไมอยูไมมี อยาไปตะครุบเงา เพราะมัน
อยูที่หัวใจเรานี้ตลอดเวลาอกาลิโก มันมีกาลมีสมัยเมื่อไรกิเลส มันครอบอยูที่หัวใจ
สัตวโลกนี้ตางหาก มันมิไดไปเที่ยวครอบดินฟาอากาศ ตนไม ภูเขา ลม ไฟ ที่ไหนนี่
เมื่อเปนเชนนั้นผูบําเพ็ญธรรมเพื่อแกกิเลส จะไปมัวหากาลสถานที่เวล่ําเวลาที่ไหนมัน
ถึงจะทันกิเลส มันมีอยูตรงไหนก็ฟาดฟนกันลงไปตรงนั้นแหละ มันถึงจะทันกันและแก
กันได
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สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนตน นี่คือธรรมเครื่องแกกิเลสทุกประเภทจง
เรงลงไปใหพอกัน ทุกขก็ยอมรับวาทุกขเพราะเราทํางานทําไมจะวาเราทุกข การเขาสู
สงครามตอสูกับกิเลสทําไมจะไมทุกข ก็ตองทุกขและยอมรับกันบางซิ ถาจะเชื่อธรรม
ของพระพุทธเจาก็ตองยอมรับทุกขเพราะความเพียรมากนอยไปตามเหตุการณ
พระพุทธเจาก็เคยทุกขมาแลวอยางแสนสาหัส ไมใชผูลางมือคอยเปบแลวมาสั่งสอน
พวกเราใหปฏิบัติเพื่อรับทุกขแตฝายเดียว อยางนี้ไมเคยมีในพระโอวาท ฉะนั้นจงอยา
พากันอุตริคิดและทําแบบลางมือเปบ จะพากันควาน้ําเหลวเรื่อยไป
พระพุทธเจาในสมัยลางมือเปบ พระสาวกในสมัยลางมือเปบมีที่ไหน องคไหนก็
แทบสลบไสลหรือถึงขั้นสลบไสลมีมากมายทีเดียว เพราะความทุกขความลําบากในการ
ประกอบความพากเพียรจึงไดเปนผูวิเศษขึ้นมา
ทานวิเศษขึ้นมาดวยวิธีการเหลานี้
เหนื่อยหนักขนาดไหนก็สู ขึ้นชื่อวาเปนนักรบแลวไมถอย นี่ทางของศาสดาทางของ
สาวกที่เปนสรณะของพวกเราทานดําเนินอยางนี้ เราจะคิดอุตริดําเนินแบบไหนกัน ทาน
เคยสําเร็จผลดวยวิธีใด ทานก็นําวิธีนั้นมาสอนพวกเรา เพราะทางอื่นที่เห็นวาดีและ
สะดวกกวาที่ทรงดําเนินมาแลวไมมี ใครจะฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจาพระสาวกทานที่นํา
ธรรมมาสั่งสอนโลกละ ทานฉลาดแหลมคมขนาดไหน ทรงเลือกเฟนดวยพระปรีชา
หมดแลววาทางใดเหมาะทางใดไมเหมาะ นอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทานี้เทานั้น เปน
ทางที่เหมาะสมกับการแกกิเลสอยางยิ่ง
จึงไดประทานทางเหลานี้ไวใหพวกเราได
ประพฤติปฏิบัติเรื่อยมา
ฉะนั้นจึงขอย้ําอีกครั้งวามรรคผลนิพพานมีอยูที่ไหน ถาไมอยูที่หัวใจดวงรูๆ อยู
เวลานี้ แกออกซิ เปดออกซิ ความมืดมนอนธการอันเปนตัวกิเลสครอบงําหัวใจนั้นแล
ที่ปดบังความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งหลายซึ่งอยูภายในใจดวงเดียวกัน พอเปด
ออกมากนอยก็เริ่มแสดงความสวางกระจางแจงขึน้ มา เมื่อเปดออกเต็มที่ไมมีกิเลสตัว
ใดเหลืออยูแลวความมืดก็ไมมี แลวจะถามหาความสวางภายในใจที่ไหนกันอีก อาโลโก
อุทปาทิ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทานวาสวางโรอยูทงั้ กลางวันกลางคืนนั้นไดแกอะไร
ก็ไดแก เอโก ธมฺโม ซึ่งมีอยูภายในใจดวงเดียวนั้นแล และไมมีคําวามืดวาสวางเหมือน
วันคืนปเดือน ถาลงจิตดวงนั้นไดสวางเต็มที่แลว ไมมีกิเลสตัวใดเขาไปครอบงําไดอีก
เลย ธรรมที่กลาวมานี้อยูที่ใจ อยาไปคาดไปหมายเหมือนคนตาบอด ทั้งที่
มัชฌิมาปฏิปทาอันทันสมัยกับกิเลสทุกประเภท มีอยูกับตัวกับใจของนักปฏิบัติดวยกัน
ทุกคน
สิ่งที่ปกคลุมหุมหอทั้งภายนอกภายในก็เคยไดอธิบายใหฟงแลว รูป เสียง กลิ่น
รส เครื่องสัมผัส แตละอยางๆ เปนสิ่งที่ใจจะยึดจะถือได เพราะอํานาจของกิเลสพาให
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รักใหชังใหเกลียดใหโกรธ ใหสําคัญมั่นหมาย ใหยึดใหถือ เกลียดก็ติดได โกรธก็ติดได
รักก็ติดได ชังก็ติดได เพราะเปนเรือ่ งของกิเลสดวยกัน มันติดกันไดงา ยๆ ความไม
เกลียด ไมโกรธ ไมรัก ไมชัง นี้คือธรรม
เวลานี้เราจะพิจารณาใหถึงแกนแหงความจริง คือไมรัก ไมชงั ไมเกลียด ไม
โกรธ เพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลววา การเปนไปดวยความรัก ความ
ชัง ความเกลียด ความโกรธนั้น คือความเปนไปของนักโทษหรือผูตองหาอยูโดยดี นี่
แหละธรรมแทเปนอยางนี้ ความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธเปนของปลอม
ทั้งนั้น ซึ่งแทรกอยูภายในจิต ไมใชเปนของจริงของแท จึงชําระออกได แตมันทําสัตว
โลกใหไดรับความทุกขความลําบากเปนประจํา ความรักก็ดี ความชังก็ดี ความเกลียดก็
ดี ความโกรธก็ดี มีแตสิ่งนําความทุกขมาใหดวยกันทั้งนั้น พลิกขณะหนึ่งก็เปนอยาง
หนึ่ง พลิกขณะหนึ่งก็เปนอีกอยางหนึ่ง ตลบตะแลงไปไดรอยสันพันนัยของกิเลส ไมมี
อะไรจะแหลมคมยิ่งกวากิเลส ถาไมใชสติปญญาใหแหลมคมกวามันก็ไมมีทางแกมันได
ฉะนั้นจงผลิตสติธรรมปญญาธรรมใหเพียงพอ และฟดกันลงตรงนี้
นอกจากความปกปดกําบังภายนอกใหยึดใหถือใหงมงายแลว มันยังมีในขันธ
เรานี้อีก เชน รูปคือรางกายนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ความสุข ความทุกข
เฉยๆ มีอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ จนกระทั่งถึงวิญญาณ สิ่งเหลานี้เปนเครื่องปกปด
กําบังธรรมในใจไดทงั้ นัน้ เพราะกิเลสถือเปนเครื่องมือไดทั้งหมด และสิ่งเหลานี้เปน
วิบากของกิเลส เกิดขึ้นมาจากอํานาจของกิเลส วิบากของกิเลสก็คือรางกายนี้ สัญญา
สังขาร วิญญาณก็เปนเครื่องมือของกิเลส ถูกกิเลสผลักดันออกมาใหสําคัญมั่นหมาย
ตางๆ มันเปนเครื่องปกปดกําบังมรรคผลนิพพานไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงตองเปดให
รูใหเห็นความจริงดวยสติปญญา แลวปลอยวางกันไปเปนลําดับ วารูปมีอะไรในรูปนี้
เปดเขาไป นี่คือกองปาชาผีดิบทั้งสัตวทั้งคน ทั้งหญิงทั้งชาย พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงนี้แลวมันก็เปดของมันเอง ปลอยวางของมันเอง เมื่อปลอยวางเขาไปก็เห็นชัดแจง
เขาไปเรื่อยๆ แลวใจจะไปติดที่ตรงไหน
เมื่อพิจารณารอบขอบชิดหมดแลว ใจก็เปดเผยเต็มทีเ่ ปนธรรมชาติของตัวเอง
จะถามหาที่ไหนมรรคผลนิพพานนะ เหมือนกับเรามาถึงวัดปาบานตาดนี้แลว จะไปถาม
หาวัดปาบานตาดที่ไหนกันอีก ผูอยากมาวัดปาบานตาด เมื่อมาถึงแลวจะอยากไปวัดปา
บานตาดที่ไหนกันอีก มันก็หมดความอยากไปเอง ความอยากของธรรมก็คืออยากเพื่อ
อิ่มพอนั่นเอง ไมไดเหมือนความอยากของกิเลสซึ่งหาความอิ่มพอไมได ความอยาก
ของธรรมมีความอิ่มพอได พอถึงทีแ่ ลวก็หายอยากเปนลําดับ ถึงจุดไหนก็หายอยากจุด
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นั้น ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพนแลวหายอยากโดยประการทั้งปวง แมนิพพานก็ไมอยากไป
อยากไปหาอะไร นิพพานคืออะไรก็รูเห็นอยางประจักษใจอยูแลวนี่
การภาวนาอยาสงจิตออกขางนอก จงรูอยูภายในนี่ ถาสงออกภายนอกก็สงไป
เทียบเคียงในเหตุในผลในอรรถในธรรม เพราะเปนธรรมทั้งขางนอกขางใน ถาจิตผู
พิจารณานี้เปนธรรม เปนธรรมเครื่องแกไดทั้งขางนอกขางใน เชนเดียวกับสมุทัยมีได
ทั้งภายนอกภายใน คิดใหเปนกิเลสเปนไดทั้งนัน้ ขางนอกก็เปนไดขางในก็เปนได คิด
ใหเปนธรรมขางนอกก็เปนธรรมขางในก็เปนธรรม เพราะฉะนั้น ผูมีสติปญญาจึงได
ประโยชนไปโดยลําดับไมขาดทุน เกิดประโยชนไปโดยตลอด ไมวาจะพิจารณาขางนอก
ไมวาจะพิจารณาขางใน เปนประโยชนทั้งนั้น ถาพิจารณาใหเปนกิเลสมันก็เปนกิเลสไป
หมด ไมเปนธรรมไดเลย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการคิดการพิจารณาใหเปนโทษหรือเปนธรรม
อยูดวยกันมาก็นาน เปนยังไงบางการภาวนา มันทําไมไมไดเรื่องไดราว สอนก็
สอนถูกจุดทีห่ มายทุกแงทุกมุมอยูแลว ทําไมผูปฏิบัติถึงไมเปนไปในธรรมทัง้ หลายที่
อยากใหเปนไป ก็แสดงวามันไมเปนไปตามที่สอนนี้ซิ ถาเปนไปตามที่สอนผลที่พึงหวัง
จะไปไหนพนวะ เพราะไมไดดนเดาเกาหมัดมาสอนนี่ ไมไดอวดนะพูดตามความจริง
เพราะฉะนั้นการเสาะแสวงหาครูอาจารยที่ถูกตองแมนยําในการใหโอวาทสั่งสอน จึง
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากทีเดียว ผูศึกษาผูปฏิบัติทั้งหลายจะปราศจากครูอาจารยที่ดี
ไมได เรายอมรับรอยเปอรเซ็นตเลย ความอยากอยากเทาไรก็อยากไปเถิด เมื่อดําเนิน
ไมถูกก็ไมไดผล ตองมีผูใหคําแนะนําอุบายวิธีตางๆ ในการปฏิบัติจึงจะเขาใจ และให
จริงจังตอสิ่งที่ไดยินไดฟง นําไปประพฤติปฏิบัติจริงๆ ผลจะตองเกิดขึ้นแนนอน
นี่ถาปฏิบัติจริงจังตองปรากฏผล สมาธิจะไปไหนพนวะ ความฟุงซาน อะไรพา
ใหฟุงซาน ก็รูอยูแลววากิเลสพาใหฟุงซาน มันฟุงซานไปกับอะไรที่ไหน ตั้งหนาตั้งตา
พิจารณาเขาตรงนั้นเขาจุดนั้น บังคับจิตสติลงทีจ่ ดุ นั้น เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ฟาด
กันลงที่จุดนัน้ ดวยสติปญญา ถาใชปญญาก็ใชอยูที่นั่น ถาใชสติก็จอบังคับกันที่จุดนั้น
มันจะเหาะเหินเดินฟาไปไหนจิตนี่ เอา สมมุติวาบริกรรมก็ใหถี่ยิบ เชน บริกรรมธรรม
บทใด สําหรับผูฝกหัดเบื้องตน ถาบริกรรมหางๆ ไมถี่มันแทรกไดความคิดนะ ปรุงแตง
ออกมาได จงขยับคําบริกรรมเขาไป ความตั้งใจมีอยูขยับเขาจนถี่ยิบ ถี่ยิบขนาดไหนก็มี
ความตั้งใจอยูที่นั้น ตองรูเหตุรูผลของมัน มันจะเปนยังไงจิตนี้ มันตองรูท ําไมไมรู นี่
เคยทํามาแลวไมใชมาพูดเฉยๆ บังคับใหสงบจนได นอกจะไดรับประโยชนจากวิธีนั้น
แลวยังเปนคติเครื่องสอนตนตอไปอีก
ทําอะไรถาไมถึงเหตุถึงผล ถึงพริกถึงขิง มันก็ไมทราบเหตุทราบผลไดชัดเจน
ประจักษกับตัว มันก็เหลาะๆ แหละๆ เหลวๆ ไหลๆ อยูนั้นแหละ วันนี้ก็อยางนั้น วัน
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หนาก็อยางนั้น วันไหนก็วันนั้น มืดกับแจงก็อยางนั้น ก็เราไมจริงไมจงั กับสิ่งที่ควรจะ
จริงจังมันก็ไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไร เมื่ออยูไปนานทําไปนานโดยวิธีเหลาะแหละ
ใจก็ดาน กลายเปนหลักปกขี้ควายเหลวไป ฝกไมขึ้น ฟตไมกระดิกหู พอคิดถึงภาวนา
ชําระกิเลส เลยออนปวกเปยกตอหนาตอตาเจาของแบบไมอาย นักปฏิบัติคนนั้นตายทิ้ง
เปลาๆ ไมมีกุสลาติดตัวบางเลย นอกจากอกุสลาเต็มใจไมมีใครกลาแขง นีโ่ ทษแหง
ความออนแอ จงดูใหเต็มตา คิดใหถึงใจ รีบปราบมันใหเรียบราบดวยกุสลาปญญาเสีย
แตบัดนี้ จะภูมิใจในตัวเองทั้งอยูทั้งไปหายสงสัย ตายรมไม ชายเขา ในปา ในถ้ํา หรือ
ในที่ใดๆ ก็ตายแบบหายหวง เพราะกุสลาปญญาพอตัวแลวไมหวังพึ่งใคร
พระพุทธเจา พระสาวกทาน ตายแบบกุสลาปรีชาญาณเต็มองค จึงไมปรากฏวา
มีใครไปกุสลามาติกาใหทานในเวลาตาย สวนพวกเราแหกันไปกุสลาจนปาเลิกเมืองเลิก
แตไมทราบวาไดความฉลาดมากนอยแคไหน
ผูเทศนโงจึงไมอาจวินิจฉัยไดในเรื่อง
เหลานี้
เอาซินักปฏิบัติธรรม เอาใหรูแจงแทงทะลุธรรม ฟนกิเลสใหแตกกระเจิงจากใจ
อยาใหเหลือเปนเชื้อทุกขตอไปอีก ธรรมจะประจักษใจในขณะที่กิเลสแตกกระจายไม
สงสัย ผูนี้แลผูจะนําศาสนธรรมออกประกาศไดอยางองอาจกลาหาญและกวางขวางตอ
หมูชน ครั้งพุทธกาลทานสอนดวยความรูประเภทนี้แล ผลประโยชนแกโลกจึงมากมาย
ไมอาจคณนาได การสอนตนใหแมนยําในธรรมทั้งหลายแลว สอนคนอื่นก็สอนดวย
ความแนใจ และสอนตามความจริงแหงธรรม ที่สําคัญอันดับแรกไดแกการสอนคน คน
แรกคือตัวเรานี่แล มันสอนยากอยางยิ่ง ไมมีสอนอะไรยากยิ่งกวาการสอนคนคือเรา จง
พยายามสอน พยายามฝกฝนทรมานคนคนนี้ใหได ถาสอนคนคือเราไดเปนที่แนใจ
แลว การสอนคนอื่นก็งายเพราะไมตอ งดนตองเดา แตการปฏิบัติตามของคนอื่นนั้นเปน
อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะยากเหมือนกับเราก็ได งายกวาเราก็ได ตามแตภมู ินิสัยวาสนาที่
สั่งสมมามากนอยตางกัน
หลักสําคัญจงถือเราเปนตัวประกันในคุณธรรมไวกอน ดวยการปฏิบัติอยางเอา
จริงเอาจัง แมจะตายอยูในแนวรบกับการฆากิเลส ก็จงตายแบบนักรบ แบบนักตอสูไม
หมายปาชาที่ทิ้งสรีรศพ
ชีวิตจบที่ไหนถายังไมถึงที่สุดก็ยอมใหกิเลสอกุสลาไปกอน
หากถึงที่สุดความมุงหมายโดยสมบูรณแลวก็ กุสลา ตัวเองอยางหายหวง รมไมชายเขา
ที่ไหนไดทั้งนั้นไมมีอะไรแปลกกัน
ขอใหจิตเต็มไปดวย กุสลา รอบตัวเปนอันสมบูรณเต็มที่ ในการอยูการตายไม
เปนสิ่งนากลัวนากลา เพราะความตายเปนคติธรรมดาของผูรคู ติธรรมดาอยางเต็มภูมิ
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แลว อันความกลัวตายนั้นเปนเรื่องของกิเลสเขยาตางหาก กิเลสตายไปจากใจหมดแลว
ไมมีอะไรเขยากวนใจใหกลัวใหกลาอีกตอไป
เอานะนักรบเพื่อจบพรหมจรรยในเพศแหงนักบวช
จงเตรียมตัวจอราวกับ
นักมวยตอยกันบนเวที อยาเผลอตัวใหกิเลสน็อกตกเวที มันนาอับอายขายขี้หนานัก
ปฏิบัติ ไมมแี งที่ควรใหอภัยใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเปนลมตายอยูกับแนวรบมิไดถูกน็อก
จากกิเลสเทานั้นจึงควรอภัยโดยหลักคติธรรมดา
เราอยากพบอยากเห็นเพือ่ นฝูงที่ไดชยั ชนะกิเลส กาวลงเวทีอยางสงาผาเผยดวย
ใจที่ทรงความบริสุทธิ์สุดสวน จะเขาสวมกอดดวยมุทิตาจิตชนิดไมมีอะไรเหมือน แตไม
อยากพบเห็นอยางยิ่งตลอดวันตายที่เพื่อนฝูงตกจากเวที เพราะถูกน็อกจากกิเลสดวย
ความไมเปนทานาชมเชย จงเอาใหไดครองธรรมไชโยเปนอุทานภายในใจจนได เทวดา
จะไดอนุโมทนาสาธุการทั่วหนากัน
เอาละขอยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ศาสนาคือน้ําดับไฟ
ใจดวงนี้เคยถูกความมืดดํา ภาษาทางธรรมะทานใหชื่อวากิเลส ปดบังครอบงํา
บีบคั้นมาเปนเวลานานแสนนาน โลกใดก็ตาม ผูใดก็ตามไมสามารถหยั่งทราบสิ่งปดบัง
กดขี่บังคับจิตใจนี้ไดเลย นอกจากพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เทานั้น ในขั้นเริ่มแรกที่
จะนําความจริงทัง้ หลายซึ่งมีอยูภายในจิตใจของสัตวโลกเอง ออกประกาศแกมวลสัตว
หรือจะพูดตามภาษาสมัยใหมก็วา มีพระพุทธเจาเทานั้นนําความจอมปลอมหลอกลวง
ของกิเลสออกมาเปดโปง ใหโลกไดเห็นความลามกจกเปรตของมันที่ฝง จมและกัดกิน
หัวใจสัตวโลกมานาน พรอมการประกาศเครื่องมือปราบมัน และคุณธรรมอันประเสริฐ
ซึ่งเปนผลจากการปราบมันสิ้นเสร็จลงไปแลว
โลกจึงถูกสิ่งเหลานี้ปดบัง และนําเอาใจดวงนั้นออกเปนเครือ่ งมือเครื่องใชของ
มันอยางออกหนาออกตาทั่วโลกแดนดิน คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ลวนแตถูก
ธรรมชาตินกี้ ดขี่บังคับ และใชการใชงานไปตามความตองการของมันโดยเจาตัวไมรูสกึ
เลย ถาจะเทียบก็เหมือนเรากับสัตวเลี้ยงตางๆ นั่นแล จะนําไปไหนใชการใชงานอะไร
สัตวก็จําตองทําตาม เพราะเมื่อไมทําตามก็ถูกเฆี่ยนถูกตีถูกทรมาน ดีไมดบี างรายถึงกับ
ฆา หาวาสัตวนั้นพยศ สัตวนั้นดื้อดึง เพราะเหตุนั้น สัตวจําเปนจึงตองทําตามการบัญชา
หรือความตองการของมนุษย เชน สัตว วัว ควาย นําไปไถไรไถนา ใสลอใสเกวียน มาใช
ขับขี่ สัตวชนิดใดที่ควรจะใชงานไดประเภทใดก็นําไปใชงานนั้น พวกชางก็ใชลากเข็น
ภาระหนักตางๆ
แตละประเภทๆ ของสัตวที่ควรจะใชงานอยางใดได มนุษยใชมันทั้งนั้น ที่ใช
ไมไดก็เอาเนือ้ เอาหนังของมันมาเปนอาหาร แมสัตวที่ใชไดเหลานั้นก็ยังไมพนความ
เปนอาหารของมนุษย ถาจะเทียบถึงเรื่องมนุษยเอาเปรียบสัตวทั้งหลายนั้นก็ไมมีใคร
เกินไดเลย แตสัตวยังพอทราบไดวาถูกคนทําอะไรเขาเพราะมองเห็นตัวผูทํา สวนกิเลส
ทํากับสัตวโลกมีมนุษยเปนตนนั้น
ไมมใี ครมองเห็นตัวและการกระทําของมันเลย
มนุษยแยกวาสัตวตรงนี้
นี่ถาเราเทียบกิเลสกับจิตใจของสัตวโลกก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน
ใจเปน
เหมือนกับสัตว กิเลสเปนเหมือนกับเจาของ คอยใชการใชงานอะไรตามความตองการ
ไมมีรายใดจะฝนมันไดเพราะไมทราบ เชนเดียวกับสัตวไมทราบอุบายสติปญญาและ
ความตองการหรือความฉลาดแหลมคมของมนุษย
จําตองยอมจํานนไปโดยลําดับ
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จิตใจก็เปนเชนนั้น จนกลมกลืนเปนอันเดียวกันระหวางกิเลสกับจิต ไมทราบวาอันใด
เปนกิเลส อะไรเปนสิ่งทีใ่ หมืดมนอนธการ และในขณะเดียวกันยิ่งไมทราบวา อันใด
เปนสิ่งทีจ่ ะทําใหสวางกระจางแจง พอมองเห็นสิ่งมืดมนอนธการทั้งหลายซึ่งมีอยูภายใน
จิตใจนี้ได นี่ละความละเอียดของธรรมชาติที่ทําใหจิตเปนวัฏจักร หมุนวกเวียนไปมาอยู
ไมหยุดไมถอยไมหยุดหยอน กี่ภพกี่ชาติเกิดมาเปนกําเนิดอันใดบางไมทราบไดเลย
เชนเดียวกับสัตวเดรัจฉานนั่นแล เมื่อสิ่งนี้ปดบังหุมหอแลว สติปญญาทีค่ วรจะออกควร
จะรูจ ะเห็นในความจริงทั้งหลายก็ไมมี
นอกจากรูไปตามแนวแถวของกิเลสที่บงการ
เทานั้น
เพราะฉะนั้น ความรูของโลกกับความรูของธรรม คือความรูของจิตทีเ่ ปนไปตาม
กระแสของกิเลส กับความรูของจิตที่เปนไปดวยอํานาจแหงธรรมจึงตางกันมาก ตางกัน
อยางคนละโลกเลย เพราะความรูเหลานั้นเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกคลองตัวใหกิเลส
โดยถายเดียว แตความรูทางดานธรรมะนี้อํานวยผูปฏิบัติตามใหเปนความสุข จิตใจเคย
มืดก็คอยสวางขึ้นมาเพราะกระแสของธรรม
ธรรมเปนเหมือนกับไฟฟา กิเลสเปนเหมือนกับความมืดดํา ไฟฟาเปดขึ้นที่ไหน
สถานที่นั่นก็สวางตามกําลังของไฟ ถาไฟมีกําลังกลาก็สวางจาไปหมดรอบทิศรอบดาน
จิตใจทีม่ ีความสวางดวยอรรถดวยธรรมตามกําลังที่ตนปฏิบัติไดก็เปนเชนนั้น
เพราะฉะนั้น จึงไมมอี ันใดปดบังหุมหอจิตใจไมใหรูใหเห็นความจริงมากนอยจนถึง
ความจริงเต็มสวนได ยิ่งกวากิเลสประเภทตางๆ ที่ปดไวอยางสนิทมิดตัว
ทานผูทรงคนพบจึงเปนทานผูอัศจรรยมาก อัศจรรยตามหลักธรรมชาติ ไมใช
อัศจรรยโดยความเสกสรรปนยอ คําวาอัศจรรยตามหลักธรรมชาตินั้น ตองเปนผูปฏิบัติ
จะเปนผูรูธรรมนั้น ไมใชรูตามความจํา ความคาดคะเนดนเดาเอาเฉยๆ ผูรูธรรมนัน้
โดยสมบูรณแลวยอมรูระหวางโลกกับธรรม ระหวางจิตกับสิ่งเกี่ยวของทั้งหลาย วาเปน
คนละวรรคละตอนไมคละเคลากัน ผูนี้แลเปนผูท ี่เห็นความอัศจรรยของพระพุทธเจา
เชนเดียวกับเห็นความอัศจรรยภายในตัวเอง และเปนผูที่ทราบไดชัดในสิ่งที่เปนภัยตอ
จิตใจมานานเทาไร โดยไมตองนับกัปนั้นกัลปนี้ใหยืดเยื้อเสียเวลาไปเปลาๆ ดูตัวจิตที่
บริสุทธิ์ไมมคี วามเกี่ยวของพัวพันกับสิ่งใดนี่แล ไมตองถามใครเพราะไมมีอะไรจะถาม
เนื่องจากความจริงเต็มหัวใจอยูแลวถามอะไร ธรรมนีเ่ ปนเครื่องประกาศภายในตัวเอง
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี จึงไมตองหาหลักฐานพยานที่ไหนมา
ยืนยัน นี่แหละที่วาศาสนาปรากฏขึ้นในโลก คือปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจา
อันศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกนี้ เปนเพียงกิริยาแหงธรรมแสดงออกเทานัน้
ไมใชธรรมอันแทจริง เชนเดียวกับรอยแหงโค เราตามรอยโคไปกับการถึงตัวโคนั้น
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ตางกัน การประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม นั่นคือการตามรองรอยแหงธรรมของ
จริง เชนเดียวกับเจาของโคตามรองรอยแหงโคไปไมลดละจนถึงตัวโค เมือ่ ถึงตัวโคแลว
รอยโคกับโคเปนอันเดียวกัน
อาการแหงธรรมที่ใหชื่อวาศาสนธรรมที่พระพุทธเจา
ประกาศสอนโลก ซึ่งเทียบเหมือนรอยโคก็เปนเชนนั้น ผูปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่ง
สอนไวแลวไมลดละ ยอมจะเขาถึงความจริงที่เรียกวาตัวโค ไดแกผูรูคอื จิตนี้ อันเปน
สถานที่สถิตอยูแหงธรรมทั้งปวง
นับแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระ
นิพพาน ไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลย
ธรรมแทอยูที่จติ
เพราะจิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับรับธรรมทัง้
มวล ทั้งรับทราบรับสัมผัส ทั้งเปนสถานที่สถิตอยูแหงธรรมทั้งหลาย อยูในจิตนั้นแล
อาการแหงการสอนเหลานั้น หรืออาการแหงธรรมทัง้ หลายเหลานั้น เปรียบเหมือน
รองรอยแหงธรรมเทานั้น ไมใชธรรมอันแทจริง แตผูปฏิบัติจะตองดําเนินตามนั้น
ดําเนินอยางอื่นไมไดไมถกู
จะไมเขาถึงตัวจริงคือธรรมแทไดเลย ตองดําเนินตาม
หลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนองคศาสดาแทนพระองคไมลดละ และธรรมที่กลาวนี้ไมไดมี
กาลสถานที่ วาใกลวาไกล วาเวลานั้นวาเวลานี้ นั่นเปนสมมุตอิ ันหนึ่งตางหาก สวนธรรม
ที่กลาวนี้ ไมนอกเหนือไปจากจิตนี้เลย จิตนี้ไมมกี าลสถานที่ เพราะเปนธรรมชาติที่รูอยู
ตลอดเวลาอกาลิโก จึงสามารถรับธรรมไดทุกกาลทุกสถานที่ไมมีกาลเวลาเชนเดียวกัน
ผูปฏิบัติจึงตองสนใจในจิตเปนสําคัญยิ่งกวาอื่น
ธรรมที่กลาวนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตางหาก ไมไดขึ้นอยูกับกาลสถานที่ ไมได
ขึ้นอยูกับผูหนึ่งผูใดทีจ่ ะมีอํานาจมาใหคาจางรางวัล หรือกีดขวางทางเดินอันชอบธรรม
ของผูปฏิบัติ ขอใหยดึ หลักธรรมหลักวินัยไวดวยดีเถิด ธรรมที่กลาวนี้จะเปนธรรมสดๆ
รอนๆ ปรากฏขึ้นที่ใจของผูปฏิบัติ เพราะการปฏิบัตินั้นคือการตามรองรอยแหงความ
จริงเขาไปอยูโดยสม่ําเสมอ จะตองบรรลุถึงธรรมแทในวันเวลาหนึ่งแนนอนไมสงสัย
เบื้องตนก็ลมลุกคลุกคลาน เชนเดียวกับพวกเราที่ฝกหัดอบรมทําจิตใหสงบดวย
สมถธรรม ตองใชคําบริกรรมกํากับ เปนธรรมบทใดก็ได หรืออานาปานสติกําหนดลม
หายใจเขาออกก็ได ดวยความมีสติจดจอตอเนือ่ งกันไปไมขาดวรรคขาดตอน ไมคาด
มรรคคาดผล คาดสวรรคนิพพาน คาดภาพคาดนิมิตตางๆ วาจะรูอยางนั้นจะเห็นอยาง
นี้ ใหนอกเหนือไปจากงานที่ตนกําลังบริกรรมหรือกําลังกําหนดนั้น นั้นชื่อวาเปนการ
ถูกตองในการประกอบงาน จิตใจจะสงบเมื่อถูกบังคับจากธรรมมีสติธรรมเปนตน เหตุ
ที่ตองบังคับก็เพราะกิเลสเปนผูบังคับผลักดัน
หรือฉุดลากใจออกนอกลูนอกทาง
ตลอดเวลามากอน จนหาความสงบสุขไมไดนั่นแล

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๔๑

๒๔๒

ดวยเหตุนี้ผูตองการความสงบอันเปนฝายธรรม จึงตองไดหักหามจิตใจ ฝกฝน
ทรมานจิตใจ หนักบางเบาบาง หรือหนักมากในบางครั้ง ตามแตเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
วงความเพียร ก็จําตองทนตองสูเพราะอยากเปนคนดีมีสุขอันสมบูรณ จิตเมื่ออาศัย
อํานาจแหงความเพียรดวยวิธีการตางๆ หนักบางเบาบางก็จะสงบตัวลงได ขณะทีจ่ ติ
สงบนั้นเปนขณะที่กิเลสสงบตัว เพราะอํานาจแหงสมถธรรมเขาระงับดับกัน ใจจะมี
ความเยือกเย็น ไมมีสิ่งใดรบกวน คําวาสิ่งรบกวนนี้หมายถึงความปรุงของจิตที่ถูก
ผลักดันของกิเลส ทําใหคิดใหปรุงเรือ่ งนั้นเรื่องนี้นั่นแล ขณะนั้นความอยากประเภทนี้
สงบตัวลง จิตจึงไมคดิ ไมปรุงเรื่องหนึง่ เรื่องใดใหเพลิดเพลินเศราโศกไปตาม ทรงความ
สงบไว ผลแหงความสงบนั้นคือความสุข เย็นใจ เบาใจ และปรากฏเปนความแปลก
ประหลาดอัศจรรยขึ้นภายในใจตามขัน้ แหงจิตแหงธรรม
เมื่อจิตมีความสงบพอประมาณ ยอมไมหิวโหยกระวนกระวายกับการคิดเรื่อง
นั้นเรื่องนี้เหมือนแตกอน แลวนําจิตดวงที่มีความสงบนั้นพินิจพิจารณาโดยทางปญญา
หลังจากพักสงบแลว คําวาปญญาคือการสอดสองไตรตรองในสภาวธรรมทั้งหลาย จะ
เปนรูป รูปนอกก็ตามรูปในก็ตาม เสียง เสียงดีเสียงชั่วก็ตาม กลิ่น รส เครื่องสัมผัสที่
เขามาเกี่ยวของกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา พินจิ พิจารณาลงหาความจริง ไมใช
พิจารณาเพือ่ ความเพลิดเพลิน
ไมใชพิจารณาเพื่อความเศราโศกเสียใจเหมือนโลก
ทั้งหลายเขาคิดเขาปรุง เขาโศกเศราเสียใจเพราะความคิดของเขา
แตความคิดทางดานปญญานี้เพื่อระงับดับสิ่งเหลานั้น ดวยความรูจริงเห็นจริง
ตามสัดตามสวนตามกําลังแหงสติปญ
 ญา เชน พิจารณารูป ไมวารูปเรา ไมวารูปเขา รูป
หญิงรูปชาย มันเปนรูปดวยกัน ที่สมมุติวาเปนหญิงเปนชายนั้น เปนอาการอันหนึ่งที่
กิเลสมันแตงตั้งเสกสรรขึ้นมาใหมีทั้งหญิงทั้งชาย ออกจากคําวาทั้งหญิงทั้งชายแลวมันก็
รายมนตเสกเปาแตกแขนงออกไปไมมีสิ้นสุด เชนเดียวกับตนไมที่ปรากฏเปนตนขึ้น
มาแลว ยอมแตกกิ่งกานสาขาแผกระจายออกไปไมมีประมาณ
นี่พอตั้งกองผสมแหงธาตุขึ้นมา เพราะอํานาจแหงอวิชชาพาใหเปนไปแลว ก็
ปรากฏชื่อขึ้นมาตามกฎแหงกิเลสสมมุติวาเปนหญิงเปนชาย นอกจากวาเปนหญิงเปน
ชายแลว ยังวาสวยวางาม วานารักใครชอบใจ และนาเกลียดนาชัง ความเกลียดความ
ชังนี้ก็เปนเรือ่ งของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม นารักใครชอบใจก็เปนเรื่องของกิเลส มัน
เปนโครงการของกิเลสทัง้ มวลในตัวของบุคคล นี่แลเรียกวากิ่งกานของมัน และยังแตก
แขนงออกไปอีกไมมีที่สิ้นสุด นี่เปนเรื่องของกิเลสที่ฝงอยูในจิตใจของแตละคนและสัตว
ทั่วไตรโลกธาตุ
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ทีนี้คําวาปญญา ก็คือการคลี่คลายดูสกลกายที่กิเลสเที่ยวปกเสียบไวอยางลึกถึง
ขั้วหัวใจเราจนทะลุหัวใจ วาหญิงวาชาย วาสวยวางาม แลวแยกแยะออกโดยความจริง
อันเปนฝายธรรมวามันสวยงามที่ตรงไหน ดูไปตั้งแตผมเรื่อยไป ผมเสนหนึ่งมันก็
สกปรกเทากันกับเสนหนึ่งของมัน แลวเต็มอยูบนศีรษะของเรา มันก็เต็มไปดวยของ
ปฏิกูลในเสนผมนั้นๆ
เวลาตกลงในอาหารการบริโภค
สะอิดสะเอียนไมอยาก
รับประทานกัน ทั้งๆ ที่วามันสวยมันงาม แตก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปไดทุกแงทุก
มุม เรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น
นี่เราพิจารณาแกความผูกมัดของกิเลส ความปกปนเขตแดนอยางจมมิดของ
กิเลสถอนกันขึ้นมาดวยปญญา มันสวยงามที่ตรงไหน มีแตผมเทานั้นรักไดที่ไหน มัด
ผมที่เขาตัดทิ้งไวแลวไมมีเจาของเอามาดูซิ เอามาชมซิ ชอบไหม ใครจะชอบที่ไหนเพียง
เสนผม ขนก็เหมือนกันอีก เอาหนังจงแยกเขาไป นี่ละนักปฏิบัติ นักรื้อถอนสิ่ง
จอมปลอมทีฝ่ งลึกอยูในขั้วหัวใจออกมาใหเห็นความจริงดวยปญญาธรรม สติธรรมให
แยกอยางนี้
ดูหนัง ทั้งหนังเขาหนังเรามันเปนหนังดวยกัน หนังหญิงหนังชายมันเปนหนัง
ดวยกัน ดูขางนอกเปนยังไง ชะลางกันอยูตลอดเวลา สิ่งใดเขามาสัมผัสสัมพันธ
เครื่องนุงหมใชสอยถาเขามาคละเคลากับรางกายที่วาสวยวางามนี้แลว มันกลายเปน
ของสกปรกโสโครกไปหมด ไมวาเสือ้ ผาเครื่องใชไมสอย ที่อยูที่อาศัย ตองชะตองลาง
ตองเช็ดตองถูตองปดตองกวาด เพราะรางกายนี้มันเปนตัวปฏิกูลหมดทั้งตัวอยูแลว
เปนแตกิเลสมันบังคับหัวใจของคนโงเพราะอํานาจของมัน ใหเห็นไปตามมันใหเชื่อถือ
มัน เลยวาเปนของสวยของงามไปเทานั้น ความจริงมันปลอมทั้งรอยเปอรเซ็นต มันงาม
ที่ไหน
เอาดูหนัง ดูขางนอกก็เปนอยางนี้ ตองไดชะไดลางอยูทุกวันทุกเวลา เสื้อผา
เครื่องใชไมสอยตองซักตองฟอกตองลางตองเช็ดตองถู ไมยงั งั้นดูไมได เอา พลิกเขาไป
ขางใน เอาขางในออกมาขางนอก ดูซิเปนยังไง หนังเขาหนังเรา ถลกออกมาใหเห็น
ชัดเจนดวยความจริงไมใชปลอม มันเยิ้มไปดวยปุพโพโลหิต น้ําเนาน้ําหนอง และนาน
วันไปกวานั้นก็เนาเฟะไปหมด ไมวาหนังวาเนื้อวาเอ็นวากระดูก เต็มไปดวยของปฏิกูล
หมดทั้งตัวของมนุษยเรา หาความสะอาดสะอานที่ไหนมี ทําไมจึงหลงกันเอานักเอาหนา
วาเปนของสวยของงาม ทั้ง ๆ ที่มันเปนปาชาผีดิบหมดทั้งตัว แมชิ้นเดียวทีจ่ ะยก
ออกมาอวดวาเปนของสวยของงามนารักใครชอบใจไมมีเลย ทําไมถึงไดจมกับความ
กลอมของกิเลสถึงขนาดนี้มนุษยเราทั้งคน

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๔๓

๒๔๔

เฉพาะอยางยิ่ง เรานักปฏิบัติ ธรรมทีจ่ ะเปดเผยที่จะสอดสองมองหาความจริง
ในสกลกายนี้มีอยูคือ ปญญา พิจารณาสอดแทรกลงไปตามความจริงทั้งหลายที่กลาวมา
นี้ ทบทวนวกไปเวียนมา คลี่คลายดูทั้งภายในภายนอกจนตลอดทั่งถึงหลายครั้งหลาย
หน จนเปนที่เขาใจไปโดยลําดับๆ และเขาใจอยางรูแจงแทงทะลุภายในรางกายอันนี้
แลว ความรักมันถอนตัวทันที ความวาสวยวางามถอนตัวทันที เพราะนั้นเปนของปลอม
จะยังเหลือแตความจริง ความจริงขั้นอสุภะก็เปนความจริงขั้นหนึ่ง มันไมสวยไมงาม
ลบลางคําวาสวยงามนั้นได จากนั้นก็เปนอนิจฺจํแปรสภาพ
ธรรมดากิเลสมันไมไดวานะวาโลกนี้เปน อนิจฺจํ มันบังคับใหเปน นิจจฺ ํ ใหเปน
สุขํใหเปนอตฺตา ไปหมดทั้งโลกธาตุ นี่เปนเรือ่ งของกิเลส มันปลอมเต็มตัวของมัน
เชนนี้ เรื่องธรรมแยกไปตามความจริงอยางเต็มภูมิ ในรางกายนี้มันเปน อนิจจฺ ํ หมดทั้ง
รางเลย มันแปรอยูตลอดเวลา ยิ่งคนตายแลวยิ่งเห็นไดชดั เอาไวประมาณสัก ๒๔
ชั่วโมงเทานัน้ เริ่มสงกลิ่นคลุงไปแลว
กาวเขามาในบานในวงศพนั้นจะไมไดเสียแลว
ทั้งๆ ที่คนๆ นี้แตกอนราวกับเปนเทวดา แลวกลายเปนปาชาผีดิบบนบานใหเห็นอยาง
ชัดเจน
ถาพิจารณาตามหลักความจริงแลว ทําไมจะไมยอ นถึงตัวเราผูที่ยังไมตายไปเห็น
ศพที่ตายแลวได นี่เรียกวาปญญา พิจารณาคลี่คลายออกไป กําหนดใหเนาไปทั้งๆ ที่ไม
ตายนี้แล เพราะมันจะตายแนๆ ขายคือปญญากางไวขางหนา ดักมันไวใหหมด เอา
สมมุติขึ้นวาตาย มันยังไมตายมันก็ตองตายแทๆ ปญญาหยั่งทราบไวหมด กําหนดตัว
ของเราตาย หรือกําหนดตัวของเขาตายอยูตอหนาเรานั่นแหละ แลวเปนยังไงศพคน
ตายตองขึ้นอืดและเนาพอง จากเนาพองแลวก็ระเบิดตัวออกมา แลวดูอาการไหนดูได
ไหม ดูไมไดหมดทั้งรางเลย นาสะอิดสะเอียน นอกจากนั้นยังนากลัวเสียอีก นี่คือความ
จริงขั้นหนึ่ง
จากนั้นก็กําหนดกระจายลงไป สวนที่เปนน้ําก็กลายเปนน้ําตามธรรมชาติของมัน
สวนที่เปนดินก็กลายสภาพลงไปเปนดินตามสภาพของมัน เปนลม เปนไฟก็ไปตาม
สภาพของตนเอง นี่ก็เปนความจริงขัน้ หนึ่งของปญญาที่พจิ ารณาใหถึงความจริงตามขัน้
ที่กลาวมา หลายครั้งหลายหน ถือวาเปนงานของตนในภาคปฏิบัติ
ไมตองไปคิดใหกิเลสมันหลอกวา ไดพจิ ารณาแลวหลายครั้งหลายหน นี่เปน
ความหลอกของกิเลส หลายครั้งหรือไมหลายครั้งก็ตาม เมื่อยังไมเขาใจตองพิจารณา
จนเขาใจ เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร จะนั่งรับประทานนานไมนานไมสําคัญ
สําคัญที่ความอิ่ม อิ่มเมื่อไรก็หยุดได ถายังไมอิ่มหยุดไมได เพราะธาตุยังไมพอกับ
ความตองการ นี่ความจริงยังไมพอกับความตองการ ตองพิจารณาใหพอจนถึงความ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๔๔

๒๔๕

จริง เมื่อถึงความจริงในขั้นใดแลวยอมพอตัว เชน การพิจารณารางกายดังที่กลาวมา
เมื่อถึงความจริงเต็มสวนของรูปขันธไดแกรางกายนี้แลว จิตยอมถอดถอนความยึดมั่น
ถือมั่นในกาย พรอมกันกับความรูแจงแทงทะลุในกาย ทั้งเปนฝายอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ทั้งเปนฝายอสุภะอสุภังตลอดทั่วถึงหมด นี่เรียกวาปญญาขั้นหนึ่ง
ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาที่มีอยูในรางกาย อันเปนสิ่งที่เดนชัดในขันธ
นี้ ในขันธหานี้ ทุกขเวทนาที่เกิดทุกขขนึ้ ในเวลาเจ็บไขไดปวย หรือขณะนั่งภาวนานานๆ
นี่ก็เปนปญญาอีกขั้นหนึ่ง แตปญ
 ญาขั้นนี้เปนปญญาขั้นเฉียบขาดผาดโผน เปนขั้นที่เด็ด
เดี่ยวอาจหาญมากทีเดียว จะเรียกปญญาเกิดขึน้ ในเวลาจนตรอกก็ได หรือปญญาจน
ตรอกก็ได และทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไดดีมาก เกิดทุกขเวทนากลาหรือ
สาหัสมากเทาไร สติปญญานี้ยิ่งหมุนตัวเปนเกลียวเขาไปกับทุกข แยกทุกขออกจากกาย
แยกกายออกจากทุกข แยกทุกขกับกายออกจากจิต หรือดูจติ แลวดูทุกขเวทนา แลวดู
กาย ใหเห็นความจริงเปนสัดเปนสวนดวยปญญานั้นไมยอมถอย
คําวาอยากใหทุกขหายไปนี้อยาไปอยาก
ถาไมประสงคใหทุกขเวทนารุนแรง
ยิ่งขึ้น เพราะความอยากนี้เปนสมุทัย อยากใหทุกขหายเทาไรทุกขยิ่งเพิ่มขึ้น อยาก
ทราบความจริงในกาย เวทนา จิต นั่นแลเปนความอยากที่ชอบธรรม เรียกวาเปนมรรค
คือทางที่จะใหเรารูแจงเห็นจริงตามความจริงที่ตองการ ใหอยากลงตรงนั้น ในขณะที่
ทุกขเกิดขึ้นมากๆ อยากลัวตาย อยาหมายปาชา อยาหมายความลมความตาย อยา
หมายเรื่องความอยากหายจากความทุกขทั้งหลาย แตใหมุงมัน่ ตอความจริงดวยปญญา
มีปญญานี้เทานั้นจะเปนผูฟาดฟนหั่นแหลกสิ่งจอมปลอมที่คาดโนนหมายนี้ ปาชาปา
รกชัฏที่ไหนวาที่เปนที่ตาย ตลอดถึงความทุกขทรมานตางๆ ใหขาดสะบั้นลงประจักษใจ
ในขณะนั้น ปญญาจะฟาดฟนหั่นแหลกใหเห็นจริงไปหมด แลวมายุติกันที่จิตอันเปน
หลักใหญแหงความจริงทัง้ สามคือ กาย เวทนา จิต
ทุกขเวทนาก็เปนความจริงอันหนึ่ง กายก็เปนความจริงอันหนึ่ง จิตก็เปนความ
จริงอันหนึ่ง เมื่อตางอันตางจริงแลว ความอัศจรรยของจิตก็แสดงขึ้นเต็มที่ในขัน้ นี้
หลังจากทุกขเวทนาดับลงไป ฉะนั้นการพิจารณาเพื่อความรูจ ริงนั่นแลคือความถูกตอง
ของการพิจารณา ทุกขจะหายไมหายไมสําคัญขอใหรูความจริง นี่เปนหลักการปฏิบัติที่
ถูกตอง นี่เปนปญญาแขนงพิเศษแขนงหนึ่ง
สวนสัญญา สังขาร นี้ขึ้นอยูกับจิตขั้นละเอียด แมจะอธิบายใหฟงก็จะเขาใจได
ยากเมื่อยังไมถึงขั้นจะควรเขาใจ สัญญา ความหมาย มันหมายออกไปจากจิตนี้แล ผู
ปฏิบัติเทานั้นจะทราบเรือ่ งสัญญาของตัวเองไดอยางชัดเจนและปลดเปลือ้ งกันได หาย
ความหลอกลวงตัวเอง คําวาสัญญาคือตัวเรา มันซึมออกไปเหมือนกระดาษซึม ออกไป
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เปนภาพ เมือ่ ซึมออกไปเราก็ไมรู เมื่อปรากฏเปนภาพออกมาแลวเราก็ไมรู เราไปเขาใจ
วาเปนมาจากที่อื่นที่ใด ก็ไปหลงเพลินอยูกับภาพตางๆ เรื่องราวตางๆ ที่สัญญาวาด
ขึ้นมา ใจจึงอยูกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเปนเงาออกมาจากสัญญานั่นแล เมื่อจิตถึงขั้นนี้แลว
ก็ทราบเอง พอกระดิกออกหรือซึมออกนิดเทานั้นจะเปนการเตือนสติที่พรอมอยูแลวให
รูและดับกันลงทันทีๆ สุดทายก็รูไดอยางชัดเจนวา สิ่งเหลานี้กระเพื่อมหรือซึมระบาย
ออกมาจากขันธนี้เทานั้น มาหลอกตัวเองใหหลงตาม
พูดถึงขั้นปญญาในการพิจารณารูป จะพิจารณารูปไหนก็ตาม ยกตัวอยางเชน
ทานใหไปเยี่ยมปาชา แมจะมีอยูในตัวเราที่เรียกวาปาชา สัตวกี่ประเภทมีอยูหมดใน
รางกายของเรานี้ แตเราก็ไมสามารถทราบได ทานจึงใหไปดูปาชาผีตายอยางเดนชัดคือ
ดูศพคนตายแลวในปาชา แลวยอนเขามาเทียบกับตัวเราเองซึ่งมีความจริงเทากันเปน
เหมือนกัน พอไดหลักไดเกณฑจากนั้นแลวก็ยอนมาพิจารณาตัวเรา ปลอยการไปเยีย่ ม
ปาชาภายนอกก็ได นี่พูดถึงขั้นปญญา ใหพิจารณาสอดสองบังคับบัญชากันดวยสติอยู
โดยสม่ําเสมอ
การฝนนั่นแลคือการตอสูกับกิเลส
การอดการทนในการประกอบความ
พากเพียรนัน่ แลคือการตอสูกับกิเลส คือการขัดการขืนกิเลส ไมใชการคลอยตามกิเลส
ความออนแอความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกความสะดวกสบาย เปนเรื่องของกิเลส
ทั้งมวลจงทราบไวโดยทั่วกัน อันนี้เคยฝงใจเรามานานแลว เพราะฉะนั้นนิสัยกิเลส
ประเภทนี้ เวลาเรามาบวชมันจึงตามรังควานเรา ทําลายเราอยูเสมอ แลวกลอมเราให
หลับสนิทโดยไมรูสึกตัววานั้นคือกิเลสเลย มีทุกรูปทุกนามทุกดวงใจ ทําไมเราจะทราบ
ไมไดเมื่อสนใจอยากทราบ
ธรรมเทานั้นเปนเครื่องสองเปนเครื่องวิพากษวิจารณ เปนเครือ่ งพินิจพิจารณาที่
จะใหทราบสิ่งเหลานี้วาเปนเรื่องของกิเลส
วาเปนเรื่องจอมปลอมโดยไมตองสงสัย
เพราะธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน นับวันที่จะเหนือกิเลสขึ้นไปทุกวันเมื่อไดรับ
การอบรมการศึกษา การบํารุงการรักษาอยูเสมอ จิตก็จะมีความเจริญขึ้นเปนความสงบ
สุข ปญญาก็เจริญดวยความเฉลียวฉลาดรอบตัวและรวดเร็ว สติกับปญญานับวันเกรียง
ไกร และกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรมชาตินแี้ ลจะสามารถรูสิ่งที่กลาวมา
เหลานี้ไดโดยลําดับไมสงสัย จนถึงขั้นรูแจงแทงทะลุ ไมมีอะไรมาแสดงอาการอยางนั้น
ใหเราเห็นอีก
อาการเหลานี้มันเปนกิเลส เปนเครือ่ งหลอกลวง เปนเครื่องกอกวนอยางลึกลับ
อยางละเอียดแหลมคม มากเกินกวาสติปญญาของเราจะตามทันมันไดในขั้นเริ่มแรก
ตอเมื่อไดอบรมสติปญญาดวยความพากเพียรอยูโดยไมลดละ อยางไรก็ไปไมพน สติ
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ธรรม ปญญาธรรม ขันติธรรม วิริยธรรม นีเ่ ปนธรรมสําคัญมาก ที่จะตามลางตามผลาญ
กิเลสตัวขาศึกใหแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจ นี่แลที่วาธรรมนับวันเหนือกิเลสขึ้นไป
โดยลําดับเมือ่ ไดรับการอบรมศึกษาฝกซอมสติปญญาอยูเสมอ
อยาไปคิดครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้มีความแปลกตางกัน ไมมีสิ่งใดแปลกตางกัน
โดยหลักความจริง ครั้งนั้นกิเลสก็มีอยูในหัวใจสัตวโลกเหมือนกัน มีกิเลสอยางหยาบ
อยางกลาง อยางละเอียด มีในหัวใจของสัตวโลกเชนเดียวกัน ตองไดรบั อุบายวิธีการ
จากพระพุทธเจาแนะนําสั่งสอนในการแกการถอดถอน
การปราบปรามกิเลส
เชนเดียวกันกับสมัยปจจุบันนี้ กิเลสจากโนนมาถึงสมัยนี้ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ไม
มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสถานที่เวล่ําเวลา
มาถึงสมัยเรานี้เปนกิเลส
ประเภทหนึ่งขึ้นมา ไมใชกิเลสประเภทครั้งพุทธกาลนั้น จําตองเปลี่ยนแปลงอรรถธรรม
ขึ้นมาแกไขกันใหมจึงจะทันกัน อยางนี้ไมมี มันจะออกมาแงใดมุมใดก็ตาม เปนแงของ
กิเลส เปนมุมของกิเลสที่จะตองปราบดวยธรรมของพระพุทธเจาดวยกันทั้งนั้น ไม
นอกเหนือไปจาก สวากขาตธรรม นี้เลย สําคัญที่จะนําธรรมมาใชใหเหมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆเทานั้น
อยาเสียดายชีวิตอันเปนเครื่องฝงจมอยูกับกิเลส เอา ตายใหตายดวยอรรถดวย
ธรรม เปนสิง่ ที่สงางามมากในเพศของนักบวชเรา สติปญญามีใหพิจารณา เอาใหจริงให
จังนักปฏิบัติ ไมมีอะไรที่เลิศยิ่งกวาธรรมภายในใจ เราไมอยากพูดวาธรรมในทีโ่ นน
ธรรมในที่นี้เพราะไมสนิทใจเลย ถาพูดวาธรรมในใจหรือใจกับธรรมเปนอันเดียวกันนั้น
ถึงไหนถึงกัน เราพูดไดเต็มปากเพราะรูอยูเต็มใจไมไดอวด ใหปฏิบัติลงที่นี่
เวลานี้จิตกําลังเรียกรองหาความชวยเหลือจากเรา เราทราบไหม นักปฏิบัติ
เทานั้นจะทราบ ผูอื่นหาทางทราบไดอยาก นอกจากผูนั้นก็เปนผูสนใจในการปฏิบัติจะ
ทราบถึงเรื่องวา ใจนี้เรียกรองหาความชวยเหลือจากเรา ความโลภเกิดขึน้ มันสุขเมื่อไร
มันบีบหัวใจ ความโกรธเกิดขึ้นก็บีบหัวใจ ความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ
อะไรก็ตามเกิดขึ้นมันบีบหัวใจทั้งนั้น
แลวทําไมใจจะไมเรียกรองหาความชวยเหลือ
แมแตเราไดรับความทุกขความลําบากดวยเหตุผลกลไกใดๆ ยังตองเรียกรองหาความ
ชวยเหลือจากผูอื่น นี่ใจก็เชนเดียวกัน เรียกรองหาความชวยเหลือจากเรา
เราจะนําอะไรไปชวยจิตใจ
หรือจะนําฟนนําไฟเขาไปเผาใหมันแหลกแตก
กระจายไปอีกงั้นเหรอ นี่ไมสมควรแกนักปฏิบัติเราเลย จิตมันติดอะไรตามแกใหได
อยาเห็นวาเปนความลําบากลําบนซึ่งเปนเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้น อยางไรจะแกได
เอา แกลงไป พิจารณาลงไป นี่เปนขั้นปญญาที่ควรพิจารณา นี่เปนขั้นหนึ่งของการ
พิจารณาทางปญญา
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ที่นี่เมื่อถึงเวลาเราตองการความสงบ เราจะพิจารณาธรรมบทใด ก็ดังทีเ่ ราเคย
ปฏิบัติมาแลว เมื่อถึงขั้นพอมีหลักมีเกณฑแลวไมไดถามใครแหละ จะรูเ อง ยิ่งจิตมีฐาน
แหงความสงบดีดวยแลว ไมตองนําคําบริกรรมมาบริกรรมเลย พอกําหนดเทานั้นจิต
สงบลงไปเลยเพราะความชํานาญ ตางกัน เชนเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเขียนหนังสือ
จะเขียนแตละตัวนี้เราตองระลึกเสียกอน อักษรนั้น สระนั้นหรือพยัญชนะนั้น กวาจะมา
ประสมตัวไดก็เสียเวลานาน
ที่นี่กับความชํานาญในการเรียนการเขียนแลวนั้นเปน
อยางไร พอจะเริม่ เขียนชื่อหรือนามอะไร ทั้งสระทั้งพยัญชนะมาพรอมกันเลยทีเดียว นี่
การพิจารณาดวยความคลองแคลวดวยความชํานาญก็เหมือนกันเชนนั้น ไมใชจะตองตัง้
ทาตั้งทางหาคําบริกรรม กําหนดอยางนั้นกําหนดอยางนี้ เหมือนเด็กเริ่มเรียนหนังสือ
เขียนหนังสือนั่นเลย พอกําหนดก็มาพรอมกันๆ
เวลาจะตองการความสงบ ไมตองคิดตองยุงกับเรื่องความคิดทางดานปญญา
ใดๆ ทั้งสิ้น ใหทําหนาที่เพื่อความสงบอยางเดียว ทํางานใหเปนวรรคเปนตอน เปนฝก
เปนฝายอยาใหกาวกายกัน เปนความลังเลสงสัย ไมถูกทาง เมื่อจะทําความสงบ จงทํา
ใหสงบมีหนาที่อยางเดียวเทานั้น เหมือนกับเราไมเคยพิจารณาทางดานปญญามาเลย
ตั้งหนาพักจิตใหสงบ
การพักจิตใหสงบนี้ถาพูดถึงเปนผลแลว ก็มีแตผลแหงความสุขสบายในขณะนั้น
เทานั้น แตผลแหงการแกกิเลส ถอดถอนกิเลสใหหมดเปนชิ้นเปนอันนั้น ไมไดจาก
สมาธิ ตองถอดตองถอนดวยอํานาจของปญญา แตการพักสมาธินี้เพื่อเอากําลังในการ
ประกอบงานโดยทางสติปญญาตอไป ไมไดพักไมได ตองพัก ทานจึงวาสมาธิกับปญญา
เปนธรรมทีแ่ ยกกันไมออก หาที่คานไมไดเลย เพราะเปนความจริงอยางนั้น
คนเราเมื่อทํางาน อิดหิวเมื่อยลาตองพัก พักผอนนอนหลับหรือรับประทาน
อาหาร เวล่ําเวลาจะหมดไป อาหารการบริโภคจะสิ้นเปลืองไป ก็เพื่อกําลังวังชาของธาตุ
ขันธเพื่อทํางานและผลของงานตอไป การพักสงบในสมาธิก็เชนเดียวกัน เพราะจิต
ประเภทที่มคี วามสงบตัวแลวยอมไมหิวโหย ยอมไมเถลไถลไปตามอารมณตางๆ ดังที่
เคยเปนมา พาพินิจพิจารณาอะไรก็เปนอยางนั้นจริงๆ เปนปญญาจริงๆ สมาธิจึงเปน
สิ่งสําคัญมากที่จะหลอเลี้ยงจิตใจใหมคี วามอิ่มตัว และตั้งหนาพิจารณาทางดานปญญา
ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
ถึงกาลที่ควรจะพิจารณาปญญาใหพิจารณา
จะเปนความสงบขั้นใดก็ควรแก
ปญญาขั้นนั้นๆ อยาไปคาดวาตองไดสมาธิขั้นนั่นแลวจึงพิจารณาปญญา หรืออยูๆ มีสิ่ง
ใดเขามาสัมผัสสัมพันธ ควรจะไดอุบายจากสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธนั้น เราก็พิจารณาได
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ทั้งทีจ่ ิตยังไมสงบก็ตาม แลวแตความถนัดและความเหมาะสมกับเหตุการณ นี่เปนหลัก
สําคัญมากในการปฏิบัติ
เอาใหไดจิต ไมมีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกวาจิตในโลกทั้งสามนี้ กามโลก รูปโลก อรูป
โลก นี่ทานเรียกวาโลกสาม และโลกธาตุสามก็คือนี่แลไมใชอะไร ทั้งสามนี้เปนโลกที่มี
กิเลสเปนผูควบคุมทั้งนั้น ไมมโี ลกใดจะเหนือกิเลสไปได กิเลสจึงเปนตัวมีอํานาจมาก
ที่สุดในสังสารจักรแหงความทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตายของสัตว เปนความบงการของ
กิเลสทั้งมวล พาใหเกิดพาใหตาย ใหเกิดในภพนั้นภพนี้ ภพนอยภพใหญ เปนเรื่องของ
กิเลสคืออวิชชาเปนตัวพาใหเกิด วิบากไดแกบาปบุญ เปนสิ่งที่แทรกไปตามพื้นฐานของ
อวิชชานั้น พื้นฐานคืออวิชชาพาใหเกิด สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่แทรกพาใหเกิดสูงๆ ต่ําๆ
ลุมๆ ดอนๆ ไปดวยอํานาจแหงวิบากกรรมดีและชั่ว บุญบาปตางกัน ซึ่งมีอยูที่จติ ของ
สัตวโลก
ไมมีวิชาใดในโลกนี้ที่จะพิสูจนความจริงอันนี้ใหเดนชัดขึ้นประจักษใจ นอกจาก
วิชาธรรม ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม สามอยางนี้กลมกลืนกันแลว ความ
จริงเหลานี้จะเดนขึ้นมาโดยไมตองสงสัย และไมตอ งไปถามใครวาตายเกิดตายสูญ ถาม
ทําไม ความจริงมีอยูกับหัวใจอยูแลว จะเริ่มทราบไปโดยลําดับตั้งแตจติ เปนสมาธิ จิต
เปนสมาธิยอมเปนตัวของตัวในขั้นนี้ ขันธคือรูปกายเปนอยางหนึ่ง ความสงบของจิต
ความสวางกระจางแจงของจิตเปนอีกอยางหนึ่ง อยูภายในรางอันนี้ แตไมใชรางอันนี้
พอถึงขั้นปญญาก็เที่ยวตัดเที่ยวฟน มันติดมันสัมพันธอยูกับอะไร ยึดมัน่ ถือมั่น
ในสิ่งใดในธาตุในขันธอันนี้ พิจารณาไปตั้งแตรูปกายดังที่กลาวนี้ จนกระทัง่ ถึงขั้นพอตัว
ไมมีอะไรสงสัยอีกแลวภายในรางกายนี้ ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายออกมา
ไดอยางเดนชัดหายสงสัย การพิจารณากายในเวลานั้นหมดปญหาไปแลว เพราะอิ่มตัว
แลว เห็นชัดแลว จะพิจารณาไปเพือ่ อะไรอีก ตองอยางนี้จึงเรียกนักปฏิบัติ ใหมันเห็น
อยางนี้ซิ หิวก็ใหรูวาหิว อิ่มก็ใหรูวาอิ่ม มันยึดมั่นถือมั่นดวยความหิวโหยก็ใหรูวามันยึด
มั่นถือมั่นดวยความหิวโหย จิตอิ่มตัวแลวดวยการพิจารณาก็ใหรูแจงแทงทะลุตามหลัก
ความจริงซึง่ มีอยูกับตัวนั่นซิ
ที่นี่การพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเปนขันธใดก็ตามไมใช
จะตองพิจารณาไปทั้งหมด พิจารณานี้แลวพิจารณานั้นเรียงกันไปแบบตํารา นอกจาก
เปนความถนัดและซึมซาบเรียงลําดับของจิตไปเองก็ถูกตอง
ความถนัดในขันธใด
เวทนาใด พิจารณาเถอะ จะวิ่งประสานกันไปหมดในขันธทั้งสี่นี้ เมื่อรูแจงชัดเจนแลว
ขันธนี้ก็เปนแตอาการอันหนึ่งๆ เทานั้น มันไมใชตัวจริง นี่ละภาคปฏิบัติเปนอยางนี้
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ตองรูประจักษกับตัวเองทุกระยะไป
ไมยืมความรูใครมาถือมายึดวาเปนความรูเปน
สมบัติของตัว
เวทนา ความสุข ความทุกข มันมีเกิดมีดับมีตั้งอยูเพียงเทานั้นเรื่องของมัน
สัญญา ก็มีความเกิดความดับ ถาเราไมหลงมันจะมีพิษมีสงอะไรกับเรา สังขาร ความ
ปรุง ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงอะไรก็ดับไปพรอมกันทัง้ นั้น เปนความเกิดความดับไปตามๆ
กัน เปนเราเปนของเราทีไ่ หน วิญญาณ ความรับทราบ จากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส มากระทบตา หู จมูก ลิ้น กายเรา มันก็สักแตวาเกิดแลวดับๆ สัมผัสแลวดับ
ไปๆ เหมือนแสงหิ่งหอย แลวเอาความจริงจากแสงหิ่งหอยที่ไหนได ปญญาหยั่งทราบ
ลงๆ
อาการทั้งหาคือ รูป ก็เปนอันวาผานไปแลวดวยความรูจริงเห็นจริง เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนสวนละเอียด เวนเวทนาจิต เวทนาที่เกิดขึ้นภายใน
รางกายรูไดชัด ปลอยไวตามเปนจริง สัญญา สังขาร วิญญาณแตละอาการ ฟงแตวา
อาการๆ มันเปนตัวเปนตนเปนสัตวเปนบุคคลที่ไหนกัน ถามันเปนสัตวเปนบุคคลมัน
จะเปนอาการไดยังไง
อาการมีการเกิดขึ้นมีการดับไป
มีการเคลื่อนไหวกันอยู
ตลอดเวลา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เต็มตัวของมัน ทุกขันธเห็นไดอยางชัดเจน จิตเมือ่
เห็นไดอยางชัดเจนแลวยอมไมหลงอาการของตัวเอง ยอมไมตื่นเงาของตัวเอง อาการ
ทั้งหานี้คือเงาของจิตนั่นแล จิตมีอวิชชาเปนตัวหลอกใหหลงอยูในนั้น แลวตีตะลอมเขา
ไปๆ ดังที่กลาวมานี้ จนกระทั่งรูแจงเห็นชัดในอาการที่กลาวมา คือ รูป เวทนา สุข ทุกข
เฉยๆ ภายในรางกายนี้ สัญญาความจําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณ
ความรับทราบเวลามีสิ่งที่มาสัมผัส แลวดับๆ ทั้งหานี้เปนอาการอันหนึ่งๆ เทานั้น หลง
มันอะไร นี่หมายถึงปญญาเห็นชัดแลวยอมปลอยวางเอง
เมื่อเปนเชนนั้นคําวา อวิชชา ซึ่งอาศัยสายทางทั้งหานี้เปนที่ออกเที่ยวหากินก็ถูก
ตัดเขามาๆ อวิชชาหาทางเดินไมได จะเดินทางตาเพื่อไปสูรปู เดินทางหูเพื่อไปสูเสียง
หลงรักหลงชังในรูปในเสียง เดินเขาสูกลิ่นสูรส เครื่องสัมผัสตางๆ ใหเกิดความรัก
ความชัง ความเกลียดความโกรธดังทีเ่ คยเปนมา ก็ถูกตัดหมดแลวดวยปญญา อวิชชา
หาทางเดินไมได หดตัวเขาไป เหลานี้มีแตอาการ ไมใชกิเลสนะ รูปไมใชกิเลส เวทนา
ไมใชกิเลส ไมวาสุขวาทุกขเฉยๆ ไมใชกิเลสทั้งนั้น สัญญา สังขาร วิญญาณแตละอยางๆ
ไมใชกิเลส แตเปนทางเดินของกิเลส หรือเปนเครื่องมือของกิเลสตางหาก ดูใหดี
พิจารณาใหรอบ อยาตื่นเงาคือขันธ
เมื่อสติปญญาไดกลั่นกรองหรือฟาดฟนเขาไปฟนเขาไป สิ่งเหลานี้จึงทราบไดชัด
วาเปนเพียงเครื่องมือ แลวตัดกันออก ตัดสะพานที่เชื่อมโยงใหขาดวรรคขาดตอนก็
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เหลือแต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ใหเกิดโนนเกิดนี้ เหลือแตอวิชชา อวิชชาตัวนี้ลึกลับ
ซับซอนเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรูได ตองเปนมหาสติมหาปญญาเทานั้นที่จะฟาด
ฟนหั่นแหลกกันเขาไปได
นี่แหละการพิสูจนวัฏจักรวัฏจิต จะวาการพิสูจนวัฏจักรก็ถูก การถอดถอนวัฏ
จักรออกจากจิตโดยสิ้นเชิงก็ไมผิดเพราะมันอยูดวยกัน เมื่อพิจารณาเขาไปถึงขั้นนี้แลว
มันหมดปญหาจะไปสืบตอ จะไปดูดดื่มกับการพิจารณารูป พิจารณาเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ มันหมดการสืบตอ คือจิตอิ่มตัวหมดแลว สิ่งที่ไมอิ่มก็คือความดูดดื่ม
ภายในจิต เมื่อมีปญ
 ญาอยูแลวมันดูดดื่มอะไร และอะไรทีป่ รากฏนั่นแลคือสมมุติ
กําหนดสติปญญาเขาไปตรงนั้น ตามหลักธรรมชาติแลวจะเปนความอัศจรรยอยูมาก
ภายในจิตดวงนั้น แตความอัศจรรยนั้นคือเครื่องหลอกอยางละเอียดของอวิชชา เมื่อ
สติปญญาทันมันแลวอันนั้นก็แตกกระจายไป สลายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือเลย นี่แลคือ
การทําลายสังสารจักรภายในจิต
เมื่ออวิชชาดับลงไปแลวทําไมจะไมรไู ดอยางชัดเจนวา จิตนี้เคยเกิดเคยตายมากี่
ภพกี่ชาติ ภพนอยภพใหญ เพราะอะไรเปนสาเหตุทําไมจะไมรู ตัวทีเ่ ปนสาเหตุนี้ไดถูก
ทําลายกระจายลงไปหมด ไมมีอะไรแมแตผุยผง จิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแลวจะไปเกิดที่
ไหนอีกละ นี่การพิสูจนจิตและการตายเกิดตายสูญ ตองเอาหลักพุทธศาสนาเทานั้นเปน
เครื่องพิสูจน หลักพุทธศาสนาก็กลมกลืนกันดวยปริยัติ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ จึงจะสมบูรณ
คําวาปริยัติก็ไดแกการเรียนรู เชน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้คือปริยตั ิ นํา
วิธีการที่อุปชฌายะสอนไปปฏิบัติ เรียกวาปฏิบัติ การรูเห็นไปโดยลําดับ คอยถอดถอน
ตนไปดวยความรูความเขาใจไปโดยลําดับนี้เรียกวาปฏิเวธ คอยรูแจงเขาไปโดยลําดับ
จนกระทัง่ รูแจงแทงทะลุหมด กิเลสตัณหาอวิชชาหมดภายในใจแลวอะไรจะไปเกิดที่นี่
นะ หมดประจักษภายในจิต ไมตองไปถามใคร ถามทําไม ความจริงเต็มหัวใจอยูนี้
ถามเพื่ออะไร สนฺทิฏฐิโก ความรูเองเห็นเองพระพุทธเจาไมทรงผูกขาด มอบพระ
โอวาทไวสําหรับพิสูจนตนเอง เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน เมื่อเห็นแจงเห็นจริง
แลวจะไปถามใคร
นั่นแหละคําวาวัฏจักรบรรลัยจากจิตบรรลัยอยางนี้ ตายแลวไมเกิดคืออะไรที่นี่
ก็คือจิตดวงนี้ ตายก็หมายถึงธาตุขันธสลายเทานั้น จิตนี้เคยเกิดเคยตายที่ไหน ไมเคย
มีแตอวิชชาพาใหกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนฟุตบอลเทานั้นเอง พออวิชชาหมดฤทธิ์หมด
อํานาจแลวมันไมกลิ้งละที่นี่ นั่นแหละ ธมฺโม ปทีโป ความสวางกระจางแจงของธรรม
คือใจ ความสวางกระจางแจงของใจคือธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เอโก ธมฺโม
ธรรมอันเอก ไดแกใจที่บริสุทธิ์นี้
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เอาที่นี่สงสัยที่ไหน จะไปเกิดที่ไหน ไมเกิดแลวจะสูญไปไหนที่นี่ จิตดวงนี้สูญ
ไหม จิตดวงที่วาบริสุทธิ์เวลานี้นะ ไมมีอะไรเขาเกี่ยวของแลว ยังรูตัวอยูวาไมมีอะไรเขา
เกี่ยวของแลวจะสูญไปไหนที่นี่ นี่แหละทานวา นิพพานสูญ เอาสูญทั้งรูๆ อยูนี่จะวา
ยังไง สูญในบรรดาสิ่งทีเ่ ปนสมมุติ กิเลสอาสวะประเภทตางๆ สูญไปหมด ผูท่รี ูวากิเลส
สูญนั้นรูอยูมีอยู นั่น แตไมมีอยูแบบโลกสงสารอันเปนเรื่องสมมุติ และไมสูญไปแบบ
โลกสงสารอันเปนเรื่องสมมุติอีกเหมือนกัน รูอยูอยางนั้น สูญแบบนิพพาน สูญแบบผู
บริสุทธิ์ มีอยูแบบผูบริสุทธิ์ ไมใชสูญแบบคนมีกิเลสครอบหัวใจ ทั้งมีอยูทั้งสูญไปเปน
เรื่องของคนมีกิเลสครอบหัวใจ ทานผูสิ้นกิเลสแลวสิ้นอยูตรงนี้
นี่ผลแหงการปฏิบัติอยูตรงนี้ ไมอยูกาลโนน ไมอยูสถานที่นี่ ไมอยูที่ไหน เอาให
จริงใหจงั นักปฏิบัติ ถาอยากเห็นความเลิศความประเสริฐของใจวาไมมอี ะไรเสมอใน
โลกนี้ อยูที่ตรงนี้ พระพุทธเจาสอนสดๆ รอนๆ สวากขาตธรรม เหมือนพระองค
ประทับอยูแสดงดวยพระโอษฐ เราอานธรรมบทขอใดก็ตาม เหมือนกับพระพุทธเจา
ประทานพระโอวาทใหกับเราผูเขาใจในการอานอยูเวลานั้นๆ ใหพากันเขาใจ นี่ละ
ศาสดาไมอยูที่ไหน อยูที่ความจริง หลักของศาสดาแทคือผูรูผูบริสุทธิ์ นี่คือธรรมแทละ
ที่นี่
พูดถึงธรรมแท อาการแหงธรรมก็ไดกลาวมาแลว ทานนํามาสั่งสอนทางเหตุทาง
ผลใหละชั่วทําดีนั้นเปนอาการ เหมือนกับเราตามรอยโค นี่คือตามรอยธรรมอันเปน
ธรรมแท ซึง่ จะสัมผัสภายในใจนี้โดยแท และตามเขามาๆ จนกระทั่งถึงที่นี่แลวรองรอย
แหงธรรมทั้งหลายก็หมดปญหา หมดเพราะถึงตัวจริงที่ใจแลว
ขอใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ผมเปนหวงหมูเพื่อนมาก ทุกขยากลําบากใน
สุขภาพหรือหนาที่การงานอะไร ความหวงใยหมูเพื่อนไมเคยลดละ เปนอยูในหัวใจโดย
หลักธรรมชาตินะไมใชเสกสรรปนยอ อยากใหรูใหเห็นความจริง เวลานี้กิเลสมีอํานาจ
มันครอบหัวใจเรา ครองหัวใจสัตวโลก มันเรืองฤทธิ์เรืองอํานาจ จนอะไรๆ เปนกิเลส
ไปทั้งมวล แมผูปฏิบัติก็ไมรูวาตัวเปนกิเลส เลยเอากิเลสเปนเรา เราเปนกิเลสไปเสีย
เมื่อเปนเชนนั้นก็ขัดกับธรรม เลยกลายเปนเราเปนผูตอสูธรรม เปนขาศึกตอธรรม เจา
ตัวยังภาคภูมิใจวาเราเปนพุทธบริษัท เราเปนพระธุดงคกรรมฐาน หาไดทราบไมวา
ความจริงคือเทวทัตผูท ําลายตนและศาสนธรรม เพราะการสวมรอยของกิเลส
ฉะนั้นจงพากันระลึกยอนหนายอนหลัง เวลากิเลสสวมรอยจะมีทางทราบได วิริย
ธรรม ขันติธรรม วิริยะคือความเพียร ขันติคือความอดทนในหนาที่การงานอันเปนทาง
แกและถอดถอนกิเลส สติปญญาธรรมตั้งใหดี พินิจพิจารณาใหละเอียดกับทุกสิ่งที่
เกี่ยวของ และฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสอันเปนตัวขาศึกของธรรมภายในใจเรานี้ ให
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แหลกแตกกระจายไปโดยสิ้นเชิง จะไมถามโลกใด ตายแลวจะไปเกิดทีไ่ หนไมคิดให
เสียเวลา จะพอตัวอยูภายในจิตดวงนั้น ตลอดอนันตกาล
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร รูสึกเหนื่อยๆ ภายในหัวใจ เอาเพียงแคนี้

พูดทายเทศน
ความทุกขเพราะงานทั้งหลายที่ผานมา ไมมีทุกขใดมากยิ่งกวางานฆากิเลส งาน
นี้ยอมรับวาทุกขมากจริงๆ แตเวลาตีผานมันไปแลว ไมมีอะไรทีจ่ ะเลิศยิ่งกวา พูดงายๆ
ก็วามันคุมคากัน ไมไดเสียดายกําลังเลย ที่รางกายทรุดโทรมมานี้ผมก็รู อยางทองเสีย
เปนตนผมก็ทราบเรื่องของมัน นิสัยผมมันหยาบและผาดโผนจริงจังกับทุกอยาง ไมมี
คําวาพอดี ฉะนั้นเวลาประกอบความเพียรฆากิเลสจึงผาดโผนไปตามนิสัย ไมงั้นก็ไมทัน
กันกับความหยาบที่เปนฝายต่ําของตน
การอดอาหารก็อยางวานั่นแหละ มันไมไดคํานึงวาจะเปนจะตาย ทองจะเสีย
อะไรๆ มันก็ไมคํานึง เพราะมันเห็นเหตุเห็นผลในการอดอาหาร ฟดกันไปเรื่อยๆ บท
เวลามันแสดงผลรายทางธาตุขันธออกมา จนกระทั่งอดอีกไมไดจึงรู ทองผมก็เปนมา
ตั้งแตโนนแหละ เราก็ไมเสียดายและไมเสียใจยอนหลังวา ความเพียรหักโหมเกินไป ยัง
ปลื้มใจอีกดวยเมื่อนึกยอนหลังแตละครั้ง วามันตองอยางนั้นจึงพอดีกบั กิเลสตัวดื้อๆ
ตัวผาดโผนเวลามันเรืองอํานาจบนหัวใจเรา
แตความอัศจรรยจากความทุกขมันคุมคากันนะซิ ถาไมถึงขนาดนั้นมันก็ไมเห็น
แดนแหงความอัศจรรย แตละครั้งๆ เวลาจิตสงบเต็มที่อะไรๆ มันหมดจริงๆ มันแปลก
จริงๆ ความรูนี่นะ คือทุกสิ่งทุกอยางหมดในโลกนี้ไมมีอะไรเหลือเลย เหลือแตความรู
ที่ละเอียดก็พูดไมถูกนะ คําวาละเอียดมันก็เลยเปนสองไปเสีย ถาเราแย็บออกมาวา
ละเอียด มันสักแตวารูเทานั้น ถาวาละเอียดก็ละเอียดขนาดนั้นนะจิตนี้ คําวาสักแตวารู
กับความอัศจรรยเปนอันเดียวกัน รางกายก็หมดในความรูสึกเวลานั้นไมเกี่ยวกันเลย
ไมตองพูดถึงสิ่งภายนอก แผนดินทั้งแผนไมตองพูดแหละ และสิ่งที่เกิดอยูกับแผนดิน
ทั้งแผนนี้เราก็ไมตองพูด คิดดูตั้งแตรางกายมันไมเห็นมีอะไรเลย มันสักแตวารูขณะจิต
รวมสนิทเต็มภูมิ
นี่หมายถึงเวลามันฟดกันเต็มที่นะ ตะลุมบอนกันแบบเอาเปนเอาตายเขาแลก
บทเวลามันไดชัยชนะและรวมสงบลง มันผานขันธไดหมดดวยอํานาจของปญญาฟาด
ฟนกันลงไปๆ จนไมมีอะไรเกาะเกี่ยวกันแลว หายเงียบไปเลยนี่ซิมันอัศจรรย และมัน
หมดจริงๆ ปรากฏวาไมมีอะไรเหลือเลย มีแตผูรูอันเดียว และคําวาผูรูอันนี้จะวารู
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เดนๆ อยางนี้ก็ไมไดนะ เราเอาออกมาพูดไดอยางเต็มปากก็คือ สักแตวารูและอัศจรรย
เกินคาด ทั้งๆ ที่เวลานั้นอวิชชายังครอบหัวมันอยูนะ
แตเราไมเคยสนใจพิจารณาอวิชชาตอนนั้น เทียบกันไดวากินขาวทั้งกาก เคี้ยว
อาหารทั้งกระดูกทั้งกางก็ยังอรอยนะ นี่มันเปนขั้นๆ เมื่อตอจากขั้นนี้แลวก็พูดไมไดพดู
ไมถูก ขั้นนั้นก็วาอัศจรรยเกินคาดแลว ขั้นกินขาวทั้งกาก คืออวิชชามันอยูในนั้น เคี้ยว
มันทั้งอวิชชา ความจริงมันเคี้ยวตายอะไร ไมเห็นไดพจิ ารณามันสักนิดหนึ่งจะวาเคี้ยว
มันยังไง ไมไดเคี้ยว มีแตอวิชชากลอมใหหลง สําคัญวาเปนของอัศจรรยๆ พูดพลิกไป
หลายดาน
ความอาจหาญไมรมู าจากไหน คิดดูซิความกลัวพอแมครูบาอาจารยมั่นที่เคย
กลัวนั้น ไมไดกลัวเลย มันอาจหาญ มันอยากพูดอยากเลาถวายทาน ใจคึกคักและพูด
ขึ้นเลยเชียวไมสะทกสะทาน ทานจะเห็นนิสัยเราในเวลานั้นแหละ แตกอนไมเคยแสดง
อะไรเลย จิตเปนอยางไรก็ไมเคยแสดงกิริยาอยางนั้น แตพอความรูนี้ไดปรากฏขึน้
มาแลวขึ้นหาทานปบเฉพาะสองตอสอง กราบเรียนทานเลย ทานก็เปนเหมือนเจาของ
หมา คอยยุเรากัดกับกิเลสนะ ทานอาจารยมั่นใครจะไปฉลาดยิ่งกวาทาน พอขึ้นไปแลว
พูดผึงๆ เลยไมมีสะทกสะทาน
นี่ความจริงถามันไดรูแลว ตลอดถึงการพิจารณามันก็รู พิจารณายังไงๆ มันรูไป
หมด พูดไปไดหมด จนกระทั่งผลทีป่ รากฏขึ้นมา พูดไดอยางเต็มที่ เวลาเราพูดทานนิ่ง
ฟงนะ ทางนี้ก็ปงๆ เลยนะ โอ ไอบาตัวนี่มันไมใชเลน ทานคงจะคิดยังงั้น บทเวลาบา
มันขึ้น มันเอาจริงเอาจัง ทานคงจะวายังงั้น
พอเราพูดจบทานก็พูดผางออกมาเลย มันตองอยางนั้นซิ ทานขึ้นเลยที่นี่ ทานใส
ปงๆ เราก็หมอบฟง เอา มันไมตายถึง ๕ หนในอัตภาพเดียวนี่ทานวา มันตายเพียงหน
เดียวเทานั้น เอา ฟาดกันลงไปที่นี่ เอา ไดหลักใจแลวที่นี่ ไดการแลวๆ ทานวา เอาฟด
กันลงไปนะ เราก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่ถูกยุเพราะความดีใจ พอออกจากทานมาทั้งจะ
กัดจะเหา ซัดกันเรื่อย คือนั่งตลอดรุงเรื่อยๆ ไดธรรมะมากราบเรียนทานเรื่อยๆ ที่นั่ง
สมาธิภาวนาตลอดรุงนั้นตั้ง ๙ คืน ๑๐ คืนกวานะไมใชธรรมดา เพราะฟดกันเต็ม
เหนี่ยว เห็นทั้งความอัศจรรยดวย บวกกับความเคียดแคนที่จิตเสื่อมนั้นดวย บวกกัน
เขาจิตจึงมีกําลังเคียดแคนและอาจหาญเต็มที่ พอนานวันเขาทานก็เตือนแย็บออกมา
กิเลสมันไมไดอยูกับรางกาย กิเลสอยูกับใจ ทานเตือน
ทานยกเอาเรื่องมามาเตือนเรา มาที่เวลามันกําลังคึกคะนอง มันไมยอมฟงเสียง
เจาของเลย ตองทรมานมันอยางเต็มที่ ไมควรใหกินหญาก็ไมใหมันกินเลย ทรมานมัน
อยางหนัก เอาจนมันกระดิกไมได ทีนี้พอมันยอมลดพยศลงก็ผอนการทรมาน เมื่อมัน
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ผอนความพยศลงมาก การฝกทรมานก็ผอนกันลงไป ทานพูดเพียงเทานั้นนะ เราก็
เขาใจทันที ถาทานจะพูดมากกวานั้น เพราะทานรูนิสัยของเรา กลัวเราจะออนเปยกไป
เสีย ทานเลยเตือนแย็บเพียงเทานั้นเราก็เขาใจ
กิเลสมันไมไดอยูกับธาตุอยูกับกายนะ มันอยูกับจิต ทานวา ทานพูดเบื้องตนขึ้น
อยางนี้แหละ จากนั้นทานก็พูดเรื่องมาไปเลย ความหมายก็วา ความเพียรเรามันผาด
โผนทานก็รู ไมกี่วันก็กราบเรียนทานเรื่อยนี่ เวน ๒ วันบาง ๓ วันบาง และในพรรษานั้น
ผมไมนอนกลางวันนะ กลางวันผมไมเคยจําวัดเลย นอกจากคืนไหนผมนั่งตลอดรุงผมก็
พักนอนกลางวัน ถาธรรมดาแลวเปนไมพักใหเลย ปนั้นหรือพรรษานั้นความเพียรหัก
โหมที่สุดในชีวิตของเราที่เปนนักบวช ก็เปนพรรษาที่สิบนั่นหักโหมมากทีเดียว เกี่ยวกับ
รางกายหักโหมมาก จิตหักโหมมากพอๆ กัน
จากนั้นจิตทีห่ ักโหมมากก็ในขั้นสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวตลอดเวลาอิริยาบถ
เวนแตหลับเทานั้น ไมรจู กั ยับยั้งเลย มีแตหมุนติ้วๆ จนเจาของจะตาย นอนไมไดคือจิต
มันไมยอมนอนไมยอมหยุด มันทํางานของมันเปนธรรมจักร ขั้นนั้นหักโหมทางจิตมาก
มันเปนไปโดยอัตโนมัติไมใชบังคับ ตอนตอสูกับทุกขเวทนานั้นบังคับมันทุกดาน หัก
โหมรางกาย นั่งฉันจังหันตอนเชาไดนั่งพับเพียบ ขออภัย กนเหมือนกับพองไปหมด
นั่งขัดสมาธิไมได คือตอนนั้นตอนเราไมฝนเราไมบังคับ ปลอยธรรมดาจึงนั่งไมได ตอน
นั้นเราไมตั้งใจจะทนกับมันจะสูกับมัน เราจะสูกับรสอาหารตางหาก เราจะขึน้ สูรส
อาหารตางหาก เราไมทนกับมัน จึงตองนั่งพับเพียบฉันจังหัน นี่หมายถึงวันที่หักโหม
กันเต็มที่ จิตลงไมไดงายมันแพทางรางกายมาก แตถาวันไหนที่พิจารณาติดปบๆ
เกาะติดปบๆ อยางงั้นมันก็ธรรมดา นั่งตลอดรุงเวลาเทากันก็ตาม ไมมีอะไรชอกช้ํา
ภายในรางกายเลย พอลุกขึ้นก็ไปเลยธรรมดาๆ เหมือนเรานั่งสามสี่ชั่วโมงเปนประจํา
ตามความเคยชิน
เพราะตามธรรมดา ผมนั่งภาวนา ๓-๔ ชั่วโมงถือเปนธรรมดานะ นั่งตาม
อัธยาศัยตอง ๓-๔ ชั่วโมง ถามีเวลานอยเชนกลางวันก็นั่งราว ๑-๒ ชั่วโมง เชนหนา
หนาวกลางวันมีนอยกลางคืนมีมาก และลงเดินจงกรมไมได กลางคืนหนาหนาวตัวมัน
แข็งไปหมดจะเดินไดยงั ไง นี่แหละเราตองสงวนเวลาไวสําหรับเดินใหมาก นั่งภาวนา
กลางวันเพียงชั่วโมงเดียว จากนั้นก็เดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปดกวาด พอปดกวาด
เสร็จเรียบรอยแลวก็ไปอาบน้ําในคลองในอะไรก็แลวแต เพราะเราไปอยูในที่ตางๆ บาง
ทีตามซอกหินซอกผาอะไรก็แลวแต ในหวยในคลองที่ไหนพออาบก็อาบ ที่นี่เดินจงกรม
อีกแลว จนกระทั่งเย็น หนาวเขาๆ ก็เขาที่พัก ออกเดินไมไดเพราะหนาวมาก ที่นี่นั่ง
นานนะมันจึงเหนื่อย
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๕๕

๒๕๖

กลางวันพอฉันจังหันเสร็จแลว ลางบาตรลางอะไร เช็ดบาตรเรียบรอยแลวไมเขา
ถลกแหละ เอาไปวางไวปุบแลวเขาทางจงกรมเลย ฟดกันจนโนน ๑๑ โมงเปนอยางนอย
หรือเที่ยงวันออกมาจากทางจงกรมก็พัก ออกจากพักก็นั่งภาวนาราวชั่วโมงก็ลงเดิน
จงกรมอีกแลว อยางนั้นเปนประจํา ถาวันไหนรางกายมันบอบช้ํามากจิตลงไดยาก วัน
นั้นแหละไดนั่งพับเพียบ นั่งพับเพียบฉันจังหัน มันเหมือนไฟเผาอยูกน บางทีไดเอามือ
คลําดูนะ กนพองหรือ คลําดูก็ไมพอง กระดูกทุกสวนเหมือนจะแตก กลางวันก็ตามมัน
เจ็บปวดรวดราวไปหมด ไมใชเฉพาะเวลาเรานั่งภาวนาจึงปวด กระดูกตามรางกายสวน
ตางๆ เหมือนมันจะแตกจะหักเพราะมันบอบช้ําตั้งแตกลางคืน ฉะนั้นจึงตองเดินให
มากทีเดียวในเวลากลางวันหรือกลางคืนที่ไมไดนงั่ ตลอดรุง
ขนาด ๗-๘ ชั่วโมงก็มีผมนั่ง ไมตลอดรุง ๗-๘ ชั่วโมงก็มี หากมีเปนครั้งสอง
ครั้งเทานั้นแหละ สวน ๔ ชั่วโมง ๕ ชัว่ โมงนี้ไมตองพูด ถือเปนธรรมดาๆ ไมเห็นเหน็ด
เหนื่อยอะไร นับแตตอสูเวทนาใหญในเวลานั่งตลอดรุงมาแลวเปนเรื่องธรรมดาไปหมด
นั่ง ๔-๕ ชั่วโมงเวทนาใหญไมเคยปรากฏ เปนธรรมดาๆ นี่เพราะความเคยชิน ประการ
หนึ่งก็จิตมีความมุงมั่นมากนั้นซิมันมีกําลังมาก มันไปสนใจอะไรกับความเจ็บปวดละ
การอยูคนเดียวมันสนุกประกอบความเพียร ไมพดู คุยกับใครเลย มีคนเดียว ไม
มองเห็นใครเห็นแตเราคนเดียว ไมกินขาวกี่วันก็ไมเห็นใครทั้งนั้น เราสนุกทําความ
เพียรตลอดเวลาเวนแตเวลาหลับเทานั้น ไมมีอะไรมายุงเกี่ยวในวงความเพียร บางที
กิเลสมันกลอมเราเหมือนกันนะ โธ มาอยูอยางนี้เหมือนคนสิ้นทา ไมมีคุณคามีราคา
อะไรเลย โลกสงสารเขาก็อยูไดอยางสะดวกสบายสนุกสนาน ไมตองมารับความทุกข
ทรมานเหมือนเราซึ่งเปรียบเหมือนคนสิ้นทานี่ ทําไมจึงตองมาทรมานอยูในปาในรกกับ
สัตวกับเสืออยางนี้ ไมมีคุณคาราคาอะไร
นี่มันจะทําใหทอถอยนอยใจและออนความเพียร มันมีได กิเลสมันกระซิบขึ้นมา
เหมือนอยางพระวัชชีบุตร พระวัชชีบุตรเปนลูกชายคนเดียว เปนลูกเศรษฐี ชื่อวัชชีบุตร
สกุลวัชชีดวยนะ เพื่อนของทานมีแตพวกกษัตริย พวกวงศกษัตริยลิจฉวี ที่นี่ทานไปอยู
ปาชาและมีทางไปมาขางๆ ปาชานั่น เขาไปเลนนักษัตร แตกอนเรียกวานักษัตร ก็พวก
มหรสพนี้แหละจะเปนอะไร เขารองลําทําเพลงไปนั้น ทานจําเสียงเขาไดละซิ นี่มันทําให
จิตประหวัดกลับเขามาหาเจาของ โอ พวกเหลานี้เขามีความสุขความสบายกัน เขาไป
เที่ยวรื่นเริงบันเทิงกัน สวนเรามาอยูในปาชาผีตาย เหมือนกับเราก็เปนคนตายคนหนึ่ง
ทั้งที่มีลมหายใจอยู เรานี้เปนคนหมดคุณคายังไงถึงตองมาอยูปาชากับคนตายอยางนี้
ทําใหนอยใจนะ ตอนนั้นปรากฏวาเกิดความทอถอยนอยใจ

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๕๖

๒๕๗

เทวดาตนหนึ่งที่เคยเปนเพื่อนกันมาแตชาติปางกอน
เคยบําเพ็ญความดีมา
ดวยกันและเคยเปนสหายกันมาแตกอน มาสถิตอยูบนอากาศรองบอกลงมาเลยวา เวลา
นี้เปนเวลาที่มีคุณคามากสําหรับทาน องคทานเองก็เปนผูที่มีคุณคามาก ประกอบการ
งานที่ชอบธรรม และเปนการงานที่มีคุณคามาก ไมมีใครสามารถประกอบการงานที่มี
คุณคามากเหมือนอยางทานได ทําไมทานจึงมาตําหนิติเตียนในคุณคาของตนอยางนี้ไม
สมควรอยางยิ่ง ขอทานจงอยูบําเพ็ญในที่เชนนี้ดวยความภาคภูมิใจเถิด ทานไดสติปุบ
จิตยอนเขาสูค วามเพียร ไดบรรลุธรรมในคืนวันนั้นนะ พระวัชชีบุตร นั่น มันมีเรื่อง
กิเลสคอยแทรกอยูตลอดในวงความเพียรนั้นดังที่กลาวมานั่นแล
อันนี้เราบางทีก็มี อยางวันหนึ่งผมยังไมลืม ผมไมไดดูนาฬิกา เราก็นั่งภาวนาจะ
ไปดูนาฬิกาอะไร มันดึกจริงๆ นะวันนั้น จิตมันยังลงไมได ทางภาคอีสานเขาเรียกลํา
เขาลํายาวขามทุงนาไปจากบานนามน เขามาเที่ยวสาวทางบานนามน เขาอยูบานโพน
ทอง ดานตะวันออกวัดบานนามนนูนนะ เขาลํายาวไปตามทุงนา ฟงอาการเขารองเพลง
เขาลํายาวเพลงภาคนี้ จิตมันยังวิตกขึ้นมาไดในขณะนั้น โอ เขายังมีความสนุกสนานรื่น
เริง เดินขับลําทําเพลงตัดทุง นาไปอยางเพลิดเพลิน ไมมีความทุกขกายทรมานใจ
เหมือนเรา ไอเรานี้กําลังตกนรกทั้งเปน
ดูซิมันคิดปรุงขึ้นมา ไมมีใครทีจ่ ะทุกขยิ่งกวาเราคนในโลกนี้ กําลังตกนรกทั้ง
เปนอยูเวลานี้ ใครไมเคยเห็นนรกและคนตกนรกก็จงมาดูเราซึ่งกําลังตกนรกทั้งเปนอยู
เวลานี้ นี่มันคิดปรุงขึ้นมาในขณะที่ไดยินเสียงลํา(เพลงอีสาน) เขา ธรรมะก็ปรากฏขึ้น
ในขณะนั้นวา เราเคยตกนรกทั้งเปนกับกิเลสตกนรกทั้งตายกับกิเลสมากี่กัปกี่กัลปแลว
นี่จะตะเกียกตะกายตนใหพนจากนรกของกิเลส ทําไมจึงเห็นวาเปนความทุกขความ
ลําบาก เธอประกอบความเพียรหาอะไร หานรกอเวจีที่ไหนเวลานี้ นั่น มันปุบขึ้นเลย
มันแกกันทันที จากนั้นไมนานจิตก็ลงได นี่แหละที่เรียกวามาร มันมีไดเปนได
ในใจของเราทั้งดวงมันมีแตอันเดียวนั้น อาการใดแสดงออกมาเราไมรูมันได
งายๆ นี่ มันมีแตอาการของกิเลสทัง้ นั้นออกมาเพนพานออกหนาออกตา ในหัวใจพระ
ในวงความเพียรของพระ ในอิริยาบถของพระ ในอาการของพระที่แสดงออก มันมีแต
อันนี้ออกหนาออกตาและรวดเร็วที่สุด เราอยาวากิเลสมันโงนะ มันฉลาดที่สุดมันจึงทํา
ใหเราโง หลงเพลงกลอมของมันอยางสนิทติดใจไมมีวันจืดจาง ใครจะจืดจางจากกิเลส
เบื่อหนายกิเลสมีเหรอในโลกนี้ หรือโลกไหนก็ตาม สัตวโลกเคยอยูใตอํานาจของมันมา
เทาไร ดูซิมนั ลึกซึ้งไหมเพลงของมัน รสชาติของกิเลส
ถาไมมีรสชาติของธรรมเขาไปเทียบเคียงเขาไปเปนคูแขงแลว เราจะไมเห็นโทษ
ของกิเลสเลย มันกลอมไดสนิท พอมีรสชาติของธรรมแทรกเขาไปๆ ทีละเล็กละนอยก็
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ปรากฏมีของสองอยางขึ้นมาและนํามาเทียบเคียงกันละที่นี่ จิตไมเคยมีความสงบเลย
พอจิตมีความสงบแลว ผลของความสงบมันเปนอยางนี้ๆ จิตของเราเคยฟุงซานอยาง
นี้ๆ และเปนทุกขอยางนี้ๆ มันพอมาเทียบกันได พยายามทําความสงบใหมากขึ้นกวา
นั้น มันเริ่มมีคูแขงกันไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้น เวลาจิตเสื่อมจากสมาธิมันถึงจะเปนจะตายจริงๆ เพราะทุกขมากนี่
ผมเปนอยางนั้น ทุกขในเพศของนักบวชนี้นอกจากประกอบความเพียรเรียนหนังสือ
แลว ยังทุกขเพราะจิตเสื่อมเขาอีก โอโห ไมไดลืมกระทั่งทุกวันนี้ เพราะเราเคยเห็น
คุณคาของสมาธิที่แนนปงๆ มาแลว และก็เสื่อมเอาชนิดไมมีอะไรติดเนือ้ ติดตัวเลย มี
แตฟนแตไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดินทัง้ นั่งทั้งนอน จะไมทุกขได
ยังไง ทุกขเพราะอยากไดสมาธินั้นกลับคืนมา ไมไดสมใจมันก็ทุกข นอกจากกิเลสมันยั่ว
ดวยวิธีตางๆ อีกดวยแลว มันยังจะลากลงนรกอเวจีทงั้ เปนอีกดวย ก็มันทุกขมหันตทุกข
จริงๆ เพราะความอาลัยเสียดายสมาธิสมบัติที่เสื่อมไป อยากไดกลับคืนมาอยางเดิมแต
ไมสมหวัง จะไมเปนมหันตทุกขอยางไรคนเรา ในชีวิตของนักบวชก็มีคราวที่จิตเสื่อม
นั่นแลที่ทุกขมากที่สุดสําหรับผมนะ
ฉะนั้น เวลาเอาจิตกลับคืนมาไดแลวถึงไดเคียดแคนอยางถึงใจ เหมือนเราขึ้น
บนกระพองชางไดแลวเอาขอกระหน่ําลงนั่นแล ความเคียดแคนแสดงออกในขณะนั้น
ราวกับทาทายความเสื่อมนั่นแล นับแตบัดนี้ไปจิตเราจะเสื่อมอีกไมไดเปนอันขาดถาเรา
ไมตายนะ เราเคียดแคนและผูกอาฆาตในความเสื่อมของจิตอยางถึงใจและถึงเปนถึง
ตาย ถาเสื่อมเมื่อไรตองเราตายเมื่อนั้น ไมมีทางทีจ่ ะสืบตอชีวิตไปไดอีกเลยมันขนาด
นั้นเชียวนะความเสียใจเพราะจิตเสื่อม พอไดกลับคืนมาแลว จะเสื่อมไปไมไดบอก
ตัวเองเด็ดๆ อยางนั้นเลย ถาเสื่อมเมื่อไรก็แสดงวาความตายตองเปนไปดวยกันเมื่อนั้น
ไมอาจสงสัย
จึงทําใหระลึกยอนถึงพระโคธิกะ จิตทานเสื่อมถึงหกครั้งนะ เราเสื่อมเพียงครัง้
เดียวเทานั้นก็ทุกขเข็ดทุกขหลาบพอแลว พระโคธิกะเจริญแลวเสื่อมๆ ถึงหกครั้งพอ
ครั้งที่หกทานจะฆาตัวตาย ก็ไดบรรลุธรรมในขณะนั้นดวยการปฏิวัติจิตเขาสูธรรม แต
ในหนังสือรูสึกวาจะมีอะไรแผลงๆ ปรากฏวาพระโคธิกะนั้นฆาตัวตาย ในหนังสือนั้น
แปลกอยูนะ มีตอนหนึ่งที่วาพญามารคนควาหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะที่ตายไปแลว
ในเวลานั้น นี่ซิตอนสําคัญ ตอนตําราไปอางไปเปนพยานกัน ปรากฏวาฆาตัวตายตอน
นั้น แตมีลับๆ ลิบๆ อยูนั้นแหละพอใหสงสัย แลวมาเดนตรงนี้ ตอนพญามารคนหาจิต
วิญญาณของพระโคธิกะจนควันตลบโลกธาตุ วางั้นในตํารา ฤทธิ์ของมารทีค่ นควาหาจิต
วิญญาณของพระโคธิกะ
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พระพุทธเจาเลยตวาดเอาบางวา พญามารอันเพียงความรูของเธอนั้นนะ จะไป
สามารถรูจิตของพระโคธิกะลูกของเราไดยังไง เพราะพระโคธิกะเธอเปนพระอรหันต
และนิพพานไปแลวนี่ เธอก็มีวิสัยแคจะดูสัตวที่ยังของอยูในกิเลสนี้เทานั้นแหละ พระ
โคธิกะเราไมไดเปนคนประเภทนั้น เปนผูพนแลวจากอํานาจแหงมาร เพราะฉะนั้น เธอ
จะคนหมดทัง้ โลกธาตุ หรือจะไปโลกธาตุไหนก็ไปเถอะ เธอจะตายทิ้งเปลาๆ นั้นแล
ไมมีหวังทีจ่ ะเห็นรองรอยของพระโคธิกะเราวาไปไหนมาไหนไดเลย เพราะพระโคธิกะ
ของเราพนวิสัยของเธอไปแลว เธอประนิพพานแลว นี่ตรงสําคัญทานขูพญามาร
พระพุทธเจาทานขู ในหนังสือบอกไวอยางนั้น
เมื่อทานสําเร็จแลว ทานก็จะเอามีดโกนมาเฉือนคอตัวทําไม หรือวาทานเฉือนใน
ขณะนั้นแลว เวลาจะตายทานพิจารณาไดสําเร็จมรรคผลในขณะนั้นเหรอ อันนี้มีขอนา
พิจารณาอยู ในหนังสือมีผมอานแลวอานเลา เพราะหนังสือนั้นอยูในหลักสูตรเปรียญนี่
หนังสือธรรมบทนี่แปลไมรูกี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนผมก็ชักลืมๆ ดูเหมือนอยูในธรรม
บทภาค ๖ ถาจําไมผิด แตมันจับไดที่วาเราสงสัยอยูนี่ ถาหากวามันแจมแจงแลวเราจะ
สงสัยอะไร แสดงวาไมแจมแจงนัก หรือวาเวลาจิตของทานเสื่อมทานเอามีดโกนมา พอ
เฉือนคอปบ ทานจะตายแลวทานระลึกไดในขณะนั้น ทานบรรลุในขณะนั้นก็เปนได แต
พญามารคนหาวิญญาณของทานจนถูก
วาหลังจากนั้นแลวก็วาทานนิพพานนี่นะ
พระพุทธเจาขูเอา
นี่หมายถึงเรื่องจิตเสื่อมนี้ทําใหเสียใจขนาดนั้น พระโคธิกะเปนตัวอยาง เรามัน
เขากันไดทันทีเลยเพราะมันถึงใจจริงๆ นี่นะ บอกวาตั้งแตบัดนี้แลวจิตจะเสื่อมไปไมได
วาอยางนั้นเลยนะ อาจหาญเต็มที่ วาถาจิตนี้เสื่อมไปเมื่อไรก็เทากับวาเราตองตายไป
เมื่อนั้นวันนั้นดวย ไมมีสอง นั่น มันจะตองทําอะไรเจาของใหตายจริงๆ นะ มันมีความ
ฝงใจอยางเด็ดจริงๆ นีน่ ะ คือจะเสือ่ มไปไมได ถาเสื่อมไปเมื่อไรเราตองตายไปพรอม
กัน จะคงทนทุกขทรมานดังที่เคยเปนมาคราวที่แลวนั้นไมไดวางั้น นี่ละเสียใจขนาดไหน
จิตเสื่อม ฟงซิ จนกระทัง่ ชีวิตก็ไมเสียดายหรือตายเลยดีกวา
จากนั้นมาก็เขมงวดกวดขันนะซิ ไปไหนเหมือนกับนักโทษเหมือนผูตองหา ดวย
การควบคุมจิตดวงนี้ การรักษาตองครอบอยูงั้นเลย มันจึงไมเสื่อม เสือ่ มไมไดและก็
จริงดวย รักษามันตลอด ไมคุนกับอะไรทัง้ นั้น แลวจิตก็ไมเสือ่ ม เพราะมันรูแลวตั้งแต
นั่งตลอดรุงอยูแลวที่วา เออ ตองอยางนี้ซินะ ทีนี้ไมเสื่อมๆ ตั้งแตนั่งตลอดรุงคืนแรก
เลยนะ มันไดหลักไดเกณฑขึ้นมา เหมือนกับวาจิตปนตกๆ พอจิตเขาไปถึงที่กึ๊กเลย ก็
ทราบทีนี้ไมตก หมายความวาปนขึ้นไปตกลงๆ พอไปถึงที่เกาะติดปบ เออ ตองอยางนี้
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ซิ ทีนี้ไมเสื่อมมันแนใจแลว ถึงขนาดนั้นก็ยังไมนอนใจ เชื่อนั้นก็เชื่อ แตความที่เคยเข็ด
นี้มันก็ถึงใจเหมือนกัน จิตก็ไมเคยเสื่อมอีกตั้งแตนั้นมา
มันสําคัญที่มาติดสมาธินะซิ มีรสมีชาติสําคัญอยูนะสมาธินี่ พอใหติดถึงติด
ประการหนึ่งเราก็ไมเคยเห็นคุณคาผลของปญญานี่มันก็ตองติดเปนธรรมดา พอออกไป
พิจารณาทางดานปญญา เห็นคุณคาของปญญาแลวมันก็กลับมาตําหนิสมาธิวา นอน
ตายอยูเฉยๆ ไมเห็นเกิดประโยชนอะไรอีกแหละ คือผลทางปญญานั้นคุณคาสูงกวานี้
เอาใหจริงใหจังนะ จิตนี้เลิศไมมีอะไรจะเลิศเทาจิตแหละในโลกนี้ เอา ทุกขก็
ทุกขเถอะ เพื่อจะถอดถอนจิตใหขึ้นจากหลมลึก คือวัฏจักรวัฏวนที่เราเคยจมมาแลวไม
มีอะไรที่นาสงสัย กี่กัปกี่กัลปไมตองนับ แนในหัวใจไมสงสัย ผมไมสงสัยจริงๆ เรื่องจิต
นี้เคยเกิดแกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติไมสงสัย เพราะรากฐานของมันบอกชัดๆ อยูในหัวใจ
นี้ ขอใหรื้อรากฐานของภพชาติคืออวิชชาออกจากจิตเถอะ เอา จะไปภพไหนก็ไปเถอะ
ที่นี่ มันรูประจักษ หมดปญหา การเกิดนี้หมดปญหาเสียทีเถอะ นี่ก็ถึงใจเหมือนกัน
การพิสูจนเรือ่ งตายเกิดตายสูญ ไปพิสูจนแบบเอาความรูของกิเลสไปพิสูจน
กิเลส มันก็มาฟนหัวเจาของนั่นแหละ ความรูสามัญธรรมดาทั่วๆ ไป ไปพิสูจนวาตาย
แลวเกิดหรือตายแลวสูญ วิพากษวิจารณถกเถียงกันก็หมดน้ําลายเปลาๆ เปนสภา
น้ําลายไปเปลาๆ ไมมีผลอะไรเลย นอกจากกิเลสจับหัวชนกันใหทะเลาะกันใหมัน
หัวเราะสนุกเทานั้น จึงอยาพากันไปหาเกา เรามิใชสุนัขขี้เรื้อนนี่ เพียงคิดเผินๆ ก็พอ
เขาใจไดวา ถาตายแลวสูญ สัตวโลกไปเอาปาชามาจากอะไร พาใหเกิดใหตายเกลื่อนอยู
ไมหยุดหยอนเลา
พระพุทธเจาทานพิสูจนจติ ทานพิสูจนดวยภาคปฏิบัติ พระสาวกทานพิสูจนดวย
ภาคปฏิบัติ ทานไมไดพสิ ูจนดวยน้ําลายนี่ ทานไมไดพิสจู นดว ยความจดจําเอาแตชื่อมัน
มาพิสูจนนี่ ทานพิสูจนเขาถึงตัวจริงมันจริงๆ ทานถึงไดรูจริง นําเรื่องจริงมาสอนพวก
เราโดยสวากขาตธรรม
ตํารับตําราเราก็เรียนเหมือนกันเราไมประมาท เรากราบไหวเสมอ เราไมเคย
ลดละการกราบไหว ในตําราทั้งมวลเปนชื่อของกิเลสและบาปธรรม ชื่อของมรรคผล
นิพพาน ชื่อของสมาธิ ชื่อของปญญาทั้งสิ้น แตองคของสมาธิองคของปญญา ตัวของ
กิเลสจริงๆ มันไมไดอยูในหนังสือนี่นะ อยูที่หัวใจเรานี่ ฉะนั้นจงฟาดกันลงที่นี่ ขุด
กันลงที่นี่ กิเลสตัวไหนก็จะรู สมาธิหรือปญญาขั้นใดๆ ก็จะรูท ี่นี่ ไมไดอยูหางอะไรจาก
ใจเลย ฟงซิคําวาตํารา คือธรรมภาคเข็มทิศทางดําเนิน ผูตองการผลตองดําเนินคือ
ปฏิบัติตามตําราที่ชี้บอกไว จะปรากฏผลมากนอยตามนั้น

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๖๐

๒๖๑

ใจกับธรรมอยูดวยกัน เปนแตเพียงวากิเลสมันปดเอาไวไมใหเห็น เหมือนอยาง
ที่นี่ที่รกชัฏ ที่เตียนมันจะอยูไกลไหม เอา สมมุติวาที่นี่มีหญาปกคลุมหุมหอไวมืดมิดไป
หมด จนมองหาที่สะอาดเตียนโลงไมเห็นไมเจอเลย ที่สะอาดเตียนโลงนั้นมันอยู
หางไกลกันนักเหรอ เอา รื้อสิ่งปกคลุมออกซิ สิ่งที่ปกคลุมหุมหอเอาออกใหหมด เอา
รื้อออกใหหมด แลวความเตียนโลงจะมาจากไหน มันก็มีอยูที่นี่เอง เหมือนอยางความ
มืด เวลามันมืดเหมือนกับความแจงความสวางไปอยูโลกไหน พอเปดไฟจาขึ้นเทานั้น
ความสวางก็อยูที่นี่ มันอยูในฉากเดียวกัน กิเลสกับธรรมอยูในฉากเดียวกัน ความมี
กิเลส คลังของกิเลสกับคลังของมรรคผลนิพพานก็อยูในฉากเดียวกัน ในจิตดวง
เดียวกันนั่นแลไมอยูที่ไหน ใหเอาลงที่นี่
อยาไปคิดนอกลูนอกทางใหเสียเวล่ําเวลานะ นี่สอนดวยความลงใจแนใจแท
ไมไดสอนแบบงมเงาเกาหมัด จงเอาใหจริงจัง เราเคยทุกขมาแลว ความโลภทําใครให
วิเศษ ความโลภคือกิเลสทําใครใหวิเศษ ความโกรธ ความหลงทําใครใหวิเศษมีไหม
คนวิเศษดวยความโลภ คนวิเศษดวยความโกรธ คนวิเศษดวยความหลง คนวิเศษดวย
ความรักความชังเหลานี้มีไหม ไมเห็นมี ใครก็โลภ เราก็โลภ เขาก็โลภ เราก็โกรธ เขาก็
โกรธ เราก็รกั เราก็ชัง เขาก็รัก เขาก็ชัง เขากับเราก็เทาๆ กัน มีใครวิเศษกวากันวะ ให
เอามาเทียบซิ ถาอยากพบของดีวิเศษกวานี้
เราจะใหเราวิเศษยิ่งกวาสิ่งที่กลาวมานี้ กวาบุคคลกวาหัวใจที่กลาวมานี้ดวยการ
ปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาวิเศษเพราะพนจากสิ่งเหลานี้ตางหากนี่ สาวกทั้งหลายทาน
วิเศษเพราะการพนจากสิ่งเหลานี้ตางหาก เราไดกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
เพราะธรรมชาติที่วิเศษทั้งสามนั้นพนจากสิ่งเหลานี้แลว นั่น เราไมไดกราบ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความรัก ความชัง นี่นะ มันมีเต็มหัวใจเราหัวใจเขาอยูแลว
อัศจรรยอะไร สิ่งทีพ่ าโลกใหจมก็คือสิ่งเหลานี้ทั้งนั้นมัวสงสัยอะไรอยูอีก จะใหพดู อะไร
ที่ยิ่งกวานี้ไปอีก ผมหมดภูมิแลวบอกตรงๆ แบบคนโงๆ นี่แหละ จะจัดการกับตัวเอง
อยางไรก็รีบจัดการเสียแตบัดนี้ อยาใหสายเกินไป กุสลา มาติกา จะตามไมทัน
เอาละพูดมากกิเลสรําคาญหากผูฟงไมรําคาญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ทางเดินเพื่อพนทุกข
คําวาโลกวุนวาย สวนมากคิดไปสูภายนอก ดวยความติดใจแนใจดวยวาโลก
วุนวาย ความจริงแลวโลกอยูที่หัวใจของสัตวและบุคคลแตละรายๆ ไมเวน อยูกับจิต
ความวุนสรางขึ้นทีจ่ ิต แสดงอยูที่จิต เหมือนโรงงานที่เปดแลวไมมีวันปดนั่นแล ผูจะ
ระงับดับความวุนวายของโลกได ตองเปนผูปฏิบัติธรรมะ การปฏิบัติธรรมะกับการ
ปฏิบัติตัวเอง การดูความวุนวายของโลกกับการดูความวุนวายของใจ อันเปนสถานที่
ผลิตขึ้นแหงเรื่องทัง้ หลายจนกลายเปนโลกวุนวาย ก็ไมพนจากจิตดวงนี้ไปได ผูปฏิบัติ
จึงตองมองดูที่นี่ จึงเรียกวาปฏิบัติธรรมปฏิบัติตน
เราดูภายนอกหาความสิ้นสุดยุติไมได ดูตั้งแตวนั รูจักเดียงสาภาวะมาจนกระทั่ง
วันตาย หาความระงับดับความวุนวายของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้ไมได
ผูป ฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจาเทานั้นจะเปนผูมีทางทราบได และทราบไดโดยลําดับภายใน
หัวใจของตน อันเปนสถานที่ผลิตหรือที่เกิดที่อยูของความวุนวายทั้งหลาย โลกยอม
เปนอยูเชนนั้น เพราะคําวาโลกกับคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกันไป
ตลอดสายแยกไมออก
ถาจิตไมไปสรางความวุนวายไปสําคัญมั่นหมายสิ่งตางๆ
เหลานั้นเขามาเปนเรื่องราวกับตัวเองแลว แมสิ่งใดจะเปนเชนไรก็เปนอยูตามความจริง
ของเขา ใจเราก็สะดวกสบาย เพราะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวในการปฏิบัตติ อสิ่งที่มา
เกี่ยวของสัมผัสสัมพันธกับเรา
คําวามารก็ไมอยูที่อื่นที่ไกล ทานวากิเลสมาร นั่น กิเลสคุณมีที่ไหนเคยไดยิน
ไหม ไมเคยมี ทานกลาวไวลวนแลวแตกิเลสมาร ไมวาประเภทใด คําวากิเลสแลวยอม
อยูที่จิตและเกิดขึ้นที่จิต สรางความวุนวายใหที่จิต รังควานที่จติ บีบบังคับอยูที่จิต จึง
เรียกวากิเลสมาร สิ่งอื่นไมใชมาร ตัวกิเลสนี้แลเปนตัวมารอันใหญหลวงภายในใจของ
เราของทานทุกรูปทุกนามไมมเี วน เวนแตพระอรหันตทานเทานั้นที่ไมมกี ิเลสมารเขาไป
เคลือบแฝงหรือแอบแฝงได
ธรรมะเครื่องปราบมาร พระพุทธเจาประทานไวสมบูรณแลว ไมมีขอหนึ่งขอใด
บกพรอง สมกับคําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไว
ชอบแลว นั่น เพราะรูช อบเห็นชอบ การตรัสออกมาดวยความรูความเห็นอันชอบอัน
เปนความจริงลวนๆ นั้น จึงไมมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหน ตรงตอความจริงทุก
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สิ่งทุกอยางทั้งฝายดีฝายชัว่ ทั้งวิธีการละทั้งวิธีการบําเพ็ญ ทรงแสดงไวโดยถูกตองทุกแง
ทุกมุม เหมาะสมกับการแกไขถอดถอน และเหมาะสมกับการบําเพ็ญทุกแงทุกมุมทุก
ขั้นทุกภูมิไป ไมมีขอที่นาสงสัยในพระโอวาทที่แสดงไวแลว
นิยยานิกธรรม เปนธรรมเครื่องนําออกจากทุกขโดยถายเดียว คือนําสิ่งที่เปน
ขาศึกทั้งหลายนั้นแล ออกจากใจซึ่งเปนคลังแหงพิษภัยและกองทุกขทั้งหลาย ความสุข
ความสบายเริ่มแตความสุขเย็นใจขึ้นไป ถึงขัน้ สวางกระจางแจงดวยปญญาเปนขั้นๆ
จนถึงวิมุตติหลุดพน อันเปนธรรมที่พึงปรารถนาของเราทุกทาน จะพึงรูเ ห็นจากการ
ประพฤติปฏิบัติของตน
งานของพระที่เปนงานประจํา เหมาะสมกับเพศและหนาที่ของเราโดยแทจริงนัน้
พระพุทธเจาประทานใหแลว ยก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขึ้นเปนงานชิ้นสําคัญๆ
เพราะสถานที่เหลานี้หรือวัตถุที่กลาวเหลานี้เปนที่ซองสุมของกิเลสทุกประเภท รวมอยู
ในที่นี่ การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหลานี้ดวยสติปญญาของตน ซึ่งเปนการทําลายหรือ
ซักฟอกสิ่งซึมซาบคือกิเลสทั้งหลายออกไดโดยลําดับ จึงไมใชงานเล็กนอย เปนงาน
จําเปนอยางยิ่ง เพราะกิเลสเขาไปแทรกอยูหมดทุกแงทุกมุมในบรรดาอาการที่กลาวมา
เฉพาะอยางยิ่งมีหาอาการนี้ เพราะเปนอาการอันใหญ มี ตโจ เปนสําคัญมากในตัวสัตว
บุคคลทั่วๆ ไป
ในรางกายของเราทุกรางนี้ ดูใหถึงตามหลักความจริง มีหนังเทานั้นเปนเครื่อง
ฉาบทาเอาไว เปนเครือ่ งหลอกตาลวงใจของสัตวโลก ฉะนั้นทานจึงนําของจริงเขามา
เพื่อกําจัดของปลอมที่เสกสรรปนยอไวนั้น ใหจางหายไปดวยความจริง ตโจ แลวาหนัง
ปริยนฺโต หุมหออยูโดยรอบรางกาย นี่เปนเครื่องพรางตาของสัตวไมใหมองเห็นความ
จริง จึงตองใชความพินิจพิจารณาคลี่คลายเอาเพียงหนังบางๆ เทานี้แหละออก แลวจะ
เยิ้มไปดวยสิ่งสกปรกทั้งหลาย หมดทุกชิ้นทุกอันภายในรางกายนี้ไมมีขอยกเวนเลยวา
จะไมเปนอสุภะอสุภัง ไมเปนสิ่งปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น มีหนัง
เทานั้นเปนเครื่องหุมหออยูภายนอก ใหหลงภายในวาเปนเหมือนกับภายนอกนี้ ความ
จริงไมไดเหมือน สิ่งภายนอกบางๆ เทานั้นที่ปกคลุมหุมหอเอาไว นอกนั้นเปนกอน
ปฏิกูลโสโครกทั้งหมด
ยิ่งลึกยิ่งในเขาไปเทาไรก็ยิ่งนาขยะแขยงเต็มไปดวยสิ่งไมพึง
ปรารถนา
เราแตละคนๆ นี้ก็คือกองอสุภะอสุภังปาชาผีดิบเราดีๆ นี่แล นี่คือความจริง
ไมใชความปลอมดังกิเลสเสกสรรปนยอเอาไววาสัตววาบุคคล วาเปนของสวยของงาม
แตหาของสวยของงามตามคําที่กิเลสเสกสรรไวอยางฝงใจนั้นไมมีเลย มีแตของปฏิกูล
ทั้งนั้นตามหลักธรรม นี่เพียงขัน้ นี้ก็ทําใหสลดสังเวชแลวภายในรางกายของเรานี้ไมมี
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อะไร อะไรที่จะเปนสาระเปนแกนสาร อนิจจฺ ํ ก็ตตี ราไวอยูแลวอยางแนนหนามั่นคง วา
ไมมีชิ้นใดทีจ่ ะเปนสิ่งจีรงั ถาวร พอที่จะยึดวาเปนเราเปนของเราไดตลอดไป นอกจาก
เพียงอาศัยมันอยูเทานั้น
ถาพูดถึงเรื่องความสุข เราเคยเห็นอวัยวะตางๆ นี้แสดงความสุขใหเราเห็นมีชิ้น
ใดบางไมปรากฏ เวลาพบเห็นกันถามเรื่องสุขเรือ่ งทุกขกันก็ถามวา เปนยังไงสบายดี
เหรอ เพียงโรคไมแสดงตัวขึ้นมาในรางกายเทานั้นก็ไปเหมาเอาแลววา รางกายนี้มี
ความสบาย ก็พูดกันไปแบบสุมๆ เดาๆ วา สบายดี นั่ คําวาสบายดีก็หมายถึงตอนนั้น
โรคไมกําเริบ หรือวาโรคภัยตางๆ นอนหลับยังไมตื่นเทานั้นเอง หาความสุขจริงๆ
ภายในรางกายนี้ไมมี จะมีก็เฉพาะเวลารับประทานอาหารสัมผันสัมพันธกับสิ่งที่ตน
ตองการบางเล็กๆ นอยๆ เทานั้น แตกไ็ มพนทีจ่ ะเขาไปจุนเจือสิ่งที่บกพรอง เชน ความ
หิวความกระหายซึ่งเปนความทุกขอยูแลวจนไดแหละ แนะ ก็เพียงเขาไปเยียวยากัน
เทานั้น
เราเอาความสุขความสบายจากรางกายนี้ที่ไหนกัน
มองดูแลวมันไมมี
รับประทานอาหารวาเอร็ดอรอย ก็เพียงไปเยียวยาความหิวความกระหาย สัมผัส
สัมพันธลิ้นนิดหนอย ผานเขาไปพอรูวามีรสอยางนั้นมีรสอยางนี้ยิบๆ เทานั้นหายไป
แลวไมมเี หลือ แลวจะวา สุขํ ที่ไหน สุขในการรับประทานก็เพียงผานลิ้นประเดีย๋ ว
ประดาวเทานั้น ไมกี่ชั่วโมงทุกขเพราะความหิวกระหายก็เริ่มเกิดขึ้นอีกแลวๆ อยูนั่นแล
ทีนี้คําวา ทุกฺขํ นั้นเปนสิ่งที่เดนชัดอยูแลววา รางกายสวนตางๆ นี้มีการบีบ
บังคับกันไปในตัว สวนจิตใจก็ถูกบังคับดวยกิเลสตัณหาประเภทตางๆ ไมมเี วลายับยั้ง
ตั้งตัวไดเลย ถาใชสติปญญาพิจารณาแลว จะเห็นกองพิษกองภัยเต็มอยูทั้งรางกายและ
จิตใจของตนอยูโดยสม่ําเสมอ เพราะสิ่งเหลานี้ไมเคยบกพรองในกายในใจ สิ่งที่
บกพรองก็คือสติปญญาเปนตนเทานั้น ถาพิจารณารูเห็นแลวจะความายึดมาถือวาเปน
เราเปนของเรา เปนสิ่งที่นารักใครพึงใจไดอยางไร ยึดไมลง เมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกัน
เปนเรื่องอนิจฺจํ ทุกฺขํ ไปดวยแลว คําวา อนตฺตา เราจะถือวาเปนตัวเปนตนเปนสัตว
เปนบุคคล เปนเราเปนเขาที่ไหน มันไมมี ธรรมอันแทจริงเปนอยางนี้
สิ่งที่จอมปลอมก็คือ นิจฺจํ สุขํ อตฺตา แฝงกันขึ้นมานี้ สวมรอยธรรมและมี
อํานาจแผกระจายครอบหมดทั้งรางกายและจิตใจ กายเปนของปลอมนั้นกลับกลายเปน
ของจริงไปเสียทั้งสิ้น นี่เพราะความเสกสรรปนยอของกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมีอยู
ภายในจิตใจ
ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติจึงตองใชความพินิจพิจารณาอยางละเอียดลออ
ตาม
หลักธรรมอันเปนของจริงนี้ เพื่อปราบปรามแกไขหรือซักฟอกสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ที่
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ปกเสียบไวทั่วสรรพางครา งกายเหมือนกับเสี้ยนกับหนาม ใหออกจากรางกายและจิตใจ
โดยลําดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิง
เราจะเห็นไดชัดเจนที่นี่ ไมมีใครมาบอกก็ตาม ความจริงบอกอยูแลวภายใน
รางกายและจิตใจ เพราะธรรมมีอยูท ี่นี่ ความจริงมีอยูที่นี่ เมื่อพิจารณาตามหลักความ
จริงยอมจะเห็นความจริง เมื่อเห็นความจริงแลวยอมปลอยวางสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย
ออกไดโดยลําดับที่ความจริงเขาถึง แลวปลอยวางไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นก็เปนอิสรเสรีไม
มีคําวาเราวาเขา สักแตวาอาศัยกันไปชั่วระยะกาลของสิ่งสมมุติที่ไดเกี่ยวของกันมาแลว
เทานั้น สวนจิตก็ไมตดิ ไมพัน ไมแบกไมหามดวยอุปาทาน เพราะความลุมหลงเปน
สาเหตุ เปนจิตที่บริสุทธิ์ และรางกายทุกสวนก็เปนของจริงตามหลักธรรมชาติของเขา
จิตไมไปเปลีย่ นแปลงปนยอเขาวาเปนอยางนั้นอยางนี้อีกตอไป ตางอันตางจริง เมื่อตาง
อันตางจริงแลว ยอมไมกระทบกระเทือนกัน จึงอยูเปนผาสุกโดยหลักธรรมชาติ
ปราศจากสิ่งเสกสรร
หากรางกายจะมีความเจ็บไขไดปวยมากนอย ก็ทราบชัดวารางกายมีความวิกล
วิการผิดปกติไปตามสภาพของมัน ทุกขเวทนาก็แสดงขึ้นไปตามความวิการของรางกาย
สวนตางๆ เรื่องก็มีเทานั้น เมื่อความวิการของรางกายสงบตัวลง ทุกขเวทนาก็สงบตัวลง
หรือเมื่อถึงขีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไมไดแลว รางกายก็แสดงความวิการของตน
เต็มที่ ทุกขเวทนาก็แสดงเต็มทีเ่ ปนเงาตามตัวไปในนั้น แลวกระจายออกจากกันไปตาม
ความจริงของใครของกัน จิตทีร่ ูเทาทันกับสิ่งเหลานี้อยูแลวก็อยูตามความจริงของตน
ไมมีความหวั่นไหวหรือกระทบกระเทือนตนเอง นี่คือผลแหงการพิจารณารูรอบ หรือ
ทํางานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลว นับตั้งแตกรรมฐาน ๕ ไปถึงอาการ ๓๒ ซึ่งเปนสวนรูป
กายนี้ เขาถึงเวทนา ทั้งกายเวทนาทั้งจิตเวทนาไปโดยลําดับ
สัญญา ความจดจําไดหมายรูซึ่งเปนอาการอันหนึ่ง เปนเงาของจิตเพียงเทานั้น
ไมใชตัวจริงของจิต
การรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสที่เรียกวาวิญญาณก็เปนทํานอง
เดียวกัน มีแตอาการ มีแตเงา ความจําที่เรียกวาสัญญาก็เปนอาการอันหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงยักยายไปตางๆ หาความแนนอนไมได ทาน
จึงเรียกวา รูป อนิจฺจ,ํ เวทนา อนิจจฺ า, สฺญา อนิจจฺ า, สงฺขารา อนิจฺจา, วิฺญาณํ
อนิจฺจํ เปนสิง่ ที่แปรสภาพอยูตามหลักธรรมชาติของเขา จึงไมใชเปนสิ่งซึ่งจะควรถือเอา
แมแตชิ้นเดียวหรืออาการเดียว
การพิจารณาใหรูเทาทันและปลอยวางสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งเชื้อของมันที่จะให
เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนกาย เปนภพเปนชาติซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจ ก็ไมทนสติปญญาที่
มีความฉลาดแหลมคมทันกันไปได และแผกระจายออกไปโดยตลอดทัว่ ถึงภายในกาย
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ในจิต เชื้อแหงภพแหงชาติทานกลาวไววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ก็ตัวอวิชชาซึ่งเปน
ตัวสําคัญ จอมกษัตริยวัฏจักรที่มีอยูภ ายในจิตนั้นแล มันผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง
ใหสําคัญมั่นหมายลูบๆ คลําๆ ไปตางๆ นานาจนไมมีประมาณ
ทานวา อวิชฺชาปจฺยา สงฺขารา อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารเปนปจจัย
ใหเกิดวิญญาณ มีความตอเนื่องกันไป อันนี้ทานพูดตามอาการๆ ตอเนื่องกันของ
อวิชชา จึงเปนเหมือนวาเปนสายยาวเหยียดไปจนกระทั่งหาที่สิ้นสุดยุติไมได ความจริง
มันเปนอยูกับจิต แมแสดงอาการสืบเนื่องกันยาวเหยียดตามที่ทานแสดงไว ก็แสดงอยู
ภายในจิตโดยเฉพาะ มิไดยืดยาวเปนสายโทรเลขดังที่คาดคิดกัน คือคําที่วาอวิชชาทําให
เกิดสังขารนัน้ เราแยกออกมาใชทางมรรคเพื่อทําลายอวิชชาก็ไดดังนี้
สังขารที่ปรากฏคิดปรุงขึน้ มาดวยอํานาจของอวิชชานั้นเปนอยางหนึ่ง สังขารที่
คิดปรุงขึ้นมาดวยอํานาจของธรรมพาใหคิดใหปรุง เชน การไตรตรองพินิจพิจารณา
อรรถธรรมแงตางๆ เปนอีกอยางหนึ่ง การคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเปน
ขันธลวนๆ ของพระอรหันต ไมมีอะไรเขาเคลือบแฝง ไมมอี ะไรมาบังคับ เปนสังขาร
ประเภทหนึ่ง สังขารประเภทนี้ไมมีพิษมีภัย ไมเหมือนสังขารที่เกิดขึ้นมาจากความ
ผลักดันของอวิชชา หรืออวิชชาบังคับใหคิดใหปรุง นี้คิดมากเพียงไรเปนพิษเปนภัย
ทั้งนั้น เพราะเปนฝายสมุทัยเครื่องผูกมัด คําวาสังขารจึงแยกได ๓ ประเภท คือ
ประเภทสมุทัย ประเภทมรรค และประเภทสังขารของพระอรหันตซึ่งเปนขันธลวนๆ ไม
มีกิเลสเขาเจือปน
วิญญาณ ความรับทราบ ใหเกิดสังขาร ใหเกิดวิญญาณ ใหเกิดอายตนะความ
สัมผัสสัมพันธอยางนี้ มันอยูในจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้น ทานแยกไปตามความละเอียดสุขมุ
ลุมลึกของพระพุทธเจา ภูมิของศาสดา ผูปฏิบัติไมจําเปนตองไปไลไปเลียงใหเปนแบบ
เปนฉบับยืดยาว จะกลายเปนแปลนบานแปลนเรือนแบบโลกๆ ไป ซึ่งความจริงของ
การปฏิบัติมิไดเปนเชนนัน้
จงยอนเขามาพิจารณาตรงนี้จะรูหมด นับตั้งแต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ถึงสมุทโย โหติ และรอบหมดตั้งแต อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
จนกระทัง่ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ รวมอยูที่ใจนั้นทั้งสิ้น ไมมี
อะไรนอกเหนือไปจากนี้เลย ที่ทานอธิบายเปนลูกโซไปนั้น ทานอธิบายอาการของ
อวิชชาแสดงตัวตางหาก จุดรวมของอวิชชา และจุดจบของอวิชชาแทอยูที่การพิจารณา
จิตอวิชชาตามกําลังสติปญญาที่ควรแกกันแลวเทานั้น เรื่องของอวิชชาพาปรุงใหเปน
ขันธ มันเปนขันธของสมุทัย ไมไดเปนขันธอยูตามธรรมดาของตน
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เมื่อพิจารณาทําลายรังของภพของชาติคือจิตอวิชชาแตกกระจายออกไปแลว จึง
ไมมีอะไรทีจ่ ะไปตัง้ ภพตัง้ ชาติอีก แมเจาตัวก็ทราบ ถึงจะไมเคยทราบมากอนก็ตาม ดัง
พระพุทธเจาทรงทราบเปนพระองคแรก แลวพระสาวกทั้งหลายทราบตามลําดับกันมา
อยางเต็มหัวใจแลว ทานไมไปทูลถามพระพุทธเจาในเรื่องเหลานี้เลย เปนไปตาม สนฺ
ทิฏฐิโก ของผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง เพราะพระพุทธเจาไมทรงผูกขาดในความรู
ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากผูปฏิบัติดีนั้นๆ คําวารูรูอยางนี้
คําวาภพชาติหมด หมดที่จติ ไมไดหมดที่ไหน ภพชาติมีมากนอยที่เคยเกิดแก
เจ็บตายมาเทาไร แมจะตามนับภพนับชาติไมไดก็ตาม แตก็ไมพนหลักปจจุบันจิตที่
แสดงใหเห็นอยูภายในใจ วาจิตจะไปเกี่ยวของหรือผูกพันกับสิ่งใดอีกอันจะพาใหเกิด
ใหตายตอไปอีกไมมี นี่แลธรรมของพระพุทธเจาพิสูจนกันที่จติ พิสูจนดว ยการปฏิบัติ
ไมใชพิสจู นดวยการทองการจดจําการเลาเรียนมาเฉยๆ ซึ่งไดแตชื่อแตนามของกิเลส
ตัณหาอาสวะ ไดแตชื่อแตนามของอรรถของธรรมของมรรคผลนิพพาน ตัวของกิเลส
ตัณหาอาสวะแทฝงอยูภายในจิตใจไมมองดูเลย มรรคผลนิพพานซึ่งถูกกิเลสตัณหาอา
สวะประเภทตางๆ ครอบเอาไวก็ไมมองดูเพราะไมสนใจมอง เพราะฉะนั้นการเรียน
เฉยๆ ไมไดสนใจในภาคปฏิบัติจึงไมเกิดประโยชนอะไร
ทานจึงสอนใหถือเปนความจําเปนในธรรมทั้งสามที่เกี่ยวโยงกัน คือ ปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียน นับตั้งแตศึกษาจากอุปชฌายะในกรรม
๕ นั้นเปนลําดับไป ปฏิบัติ คือนําเอาสิ่งที่ตนเขาใจ ทีต่ นรูแลวศึกษามาแลวนั้นไปปฏิบัติ
คลี่คลายขยายดูใหเห็นตามหลักความจริง
ดังทีเ่ ราพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติ
กรรมฐานนี้แลเรียกวาภาคปฏิบัติ เมื่อมีภาคปฏิบัติแลว ปฏิเวธอันเปนผลจะพนจาก
งานนี้ไปไมได เพราะงานเปนตนเหตุ งานเปนแมบทที่จะทําใหผลเกิดขึ้นเปนลําดับ
จนถึงความรูแ จงแทงตลอดหายสงสัยในธรรมทั้งปวง
จิตเปนของลึกลับมาก เมื่อกิเลสยังครอบอยูจะพิสูจนทาใดก็ไมมีทางรู นอกจาก
ภาคปฏิบัติเทานั้น ไมมีอะไรจะสามารถพิสูจนใหเห็นความจริงของจิตไดเหมือนการ
ปฏิบัติจิตตภาวนาเลย พระพุทธเจาเองก็ทรงปฏิบัติมาแลวอยางโชกโชนถึงขั้นสลบไสล
พระสาวกก็ปฏิบัติมาแลวดวยกัน เรียกวาทานทํางานทางภาคปฏิบัติมาแลวทั้งนั้น จึง
ไดผลเปนทีพ่ อพระทัยและพอใจ ไมใชเพียงเรียนมาแลวกิเลสก็หลุดลอยไปเอง ตองมี
การปฏิบัติดวยผลจึงจะปรากฏจนถึงขั้นสมบูรณได
นี่แลการพิสูจนจิตซึ่งเปนของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบงําอยู จึงตองพิสูจนดวย
ภาคปฏิบัติอันเปนงานเพิกถอนกิเลส
จนกระทั่งเขาถึงกระแสของจิตถึงตัวจิตโดย
สมบูรณ และเกิดความอาจหาญชาญชัยไมสะทกสะทานดังที่เคยเปนมา เพราะตนเปน
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ผูรูเองเห็นเอง เนื่องจากตนเปนผูปฏิบัติมาและรูมาประจักษใจ จึงหาความสะทก
สะทานไมได สามารถพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มตามความจริง
ดังพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาเพียงพระองคเดียวเทานั้น สามารถประกาศธรรมสอนโลก
ไดโดยตลอดทั่วถึง
ขอใหรูความจริงแหงธรรมขั้นนั้นๆ ดวยการปฏิบัติของตนเถอะจะพูดได ถาไมรู
พูดไมถูก เฉพาะอยางยิ่งเรื่องของจิตเปนเรื่องลึกลับสลับซับซอนมาก เพราะกิเลสพาให
สลับซับซอน ไมใชเรื่องธรรมพาใหสลับซับซอน นี่ละโลกเราที่ไดหลงกันหลงโลกหลง
สงสาร หลงความเกิดแกเจ็บตายของตนซึ่งเคยเปนมาไมรูกี่กัปกี่กัลป กลิ้งไปกลิ้งมาอยู
อยางนั้นยิ่งกวาฟุตบอล ก็ยังหลงและลบลางความเปนมาของตนได โดยเห็นวาตนไม
เคยเกิดตนไมเคยตาย ตนไมเคยทุกขเคยลําบาก ตนไมเคยตกนรกหมกไหม ตนไมเคย
ไปสวรรคชั้นใดๆ
ความจริงสถานที่เหลานี้เปนสถานที่ทองเที่ยวของจิตดีชั่วทั้งนัน้ จิตดีก็ไปสูง จิต
ไมดีก็ไปต่ํา จิตดีก็เปนสุข จิตชั่วก็เปนทุกข สถานที่อยูของผูมีสุขมีทุกขก็คือนรกสวรรค
อบายภูมิทั้งสี่จนถึงพรหมโลก เหมือนกับสถานที่อยูของนักโทษและผูหาโทษมิไดนั่นแล
มันมีอยูอยางนั้นจะไปลบลางไดยังไง ที่เปนเชนนั้นก็เพราะกิเลสพาลบลาง มันปดมัน
บังสิ่งที่เคยเปนมาของตนเสียอยางมิดชิดชนิดปดหูปดตามองไมเห็น แลวก็ยึดเอาความ
มองไมเห็นนั้นมาลบลางสิ่งที่มีวาไมมีไปเสียโดยไมคิดสะดุดใจบางเลย นี่ละคนเราทีท่ ํา
ชั่วปลอยตัวจนจมมิด และหมดหวังทั้งทีร่ างกายและชีวิตยังมีลมหายใจอยู ก็เพราะ
อํานาจกิเลสตัวพาคนใหมืดบอดนี่แล มิใชดินฟาอากาศมืดแจงพาใหเปน
ดวยเหตุนี้การปฏิบัตจิ ึงเปนการพิสูจนที่แนนอน ที่จะเห็นผลตามหลักธรรมที่
ทานสอนไว เพราะตรัสไวตามความมีอยูเปนอยูของทุกสิ่งทุกอยาง จิตเปนวิสัยที่จะรูจะ
เห็นสิ่งมีอยูเปนอยูทั้งหลายไดเต็มกําลังของตัว ทําไมจะไมรไู มเห็น ตองรูตองเห็นได
เมื่อมีเครื่องมือชวยบุกเบิกเพิกถอนตองรูเห็นไดตามฐานะและกําลังของตน
เฉพาะ
อยางยิ่งกิเลสประเภทตางๆ มีมากนอย ตองรูไดละไดโดยลําดับดวยอํานาจแหงการ
ปฏิบัติ ขออยาใหกิเลสเขามาทํางานแทนที่ในวงความเพียรโดยไมรูสึกตัวเถอะ นี่สําคัญ
มาก จงระวังดวยดีทุกระยะไป อยาเผลอตัวเปดชองใหมัน
กิเลสนี้สอดแทรกรวดเร็วยิ่งกวาสิ่งใดในโลก แหลมคมมากไมทันมันงายๆ จึง
ตองพูดเสมอถึงเรื่องสติ สตินี่เปนสิ่งที่จะทันกับกิเลส เมื่อสติมีแลวจิตก็ยอมจะ
ปลอดภัยตามฐานะของตนไปโดยลําดับ จากนั้นก็ปญญาเปนเครื่องมืออันสําคัญเปน
ขั้นๆ ของปญญา สามารถฟาดฟนกิเลสประเภทตางๆ ไดตามกําลังของตนและขาด
สะบั้นไปดวยปญญา จนไมมีกิเลสตัวใดเหลือภายในใจเลย
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อยูที่ไหนก็อยูเถอะที่นี่
พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานไปสักกี่ปกี่เดือนกี่
พระองค ไมคิดไมสงสัยใหเสียเวล่ําเวลา เพราะความจริงทีเ่ ปนอยูเต็มหัวใจนี้มีอยูกับ
ตนแลว มีรูปลักษณะอยางไรที่จะแปลกตางกันกับพระพุทธเจาทั้งหลาย และสาวก
ทั้งหลายไมมี เปนธรรมชาติอันตายตัวเหมือนกันนี้ทั้งสิ้น นั่นละความจริงขั้นเอกขั้นเต็ม
ภูมิแลวเหมือนกัน
อยูที่ไหนก็เปนพุทธะ เปนธรรมะ เปนสังฆะ ถาจะแยกเปนอาการนะ ถาพูดตาม
หลักธรรมชาติอันแทจริงแลว ธรรมะอันเดียวเทานั้นพอ จิตไดกลายเปนธรรมไปทัง้ ดวง
แลว ธรรมกับจิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว เพราะฉะนั้นคําวาพุทธะทั้งหลายนั้นจึงไม
เปนที่สงสัย หายสงสัยทั้งมวล และเขากับหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา ผูใดเห็น
ธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต นี้แลธรรมแท นี้แลคือตถาคตแทเปนอยางนี้ พระสรีระนัน้
เปนเรือนรางของพุทธะไมใชองคของพุทธะ ธรรมะแท เปนเพียงเรือนรางเทานั้น จึงมี
การเสื่อมสลายแปรปรวนไปไดตามกาลของมัน ขอสําคัญขอใหใจไดดมื่ ธรรมเถิด ก็
เทากับไดเขาเฝาพระพุทธเจาตามฐานะตามกําลังของตนที่มีธรรมในใจ เมือ่ ไดถึงธรรม
เต็มภูมิก็ไดเฝาศาสดาเต็มองคไมสงสัย
การปฏิบัติเปนสําคัญมาก
ขอใหทุกทานพยายามเต็มสติกําลังความสามารถ
ทุกขชนิดใดเราเคยผานมาแลวดวยกันไมเปนที่สงสัย สุขใดก็ตามที่มีในโลกนี้ พนจาก
ความสัมผัสสัมพันธทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเราไปไมไดเลย เราจะตองเปนผู
รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหลานี้ จึงไมนาจะสงสัยกับอะไรอีกแลวในโลกนี้ สิ่งที่เรายังไมได
ดื่มดังจอมปราชญทั้งหลายทานแสดง และตรัสออกมาจากความรูความเห็นความเปน
จริงของทาน ความเสวยของทานจริงๆ นั้นเรายังไมพบเรายังไมเห็น เริม่ ตั้งแตสมาธิคือ
ความสงบใจ ก็เปนความสุขประเภทหนึ่งที่แปลกจากโลกอยูแลว ความสุขของสมาธิเปน
ขั้นๆ เปนความสุขที่แปลกจากโลกเปนขั้นๆ ไปเชนเดียวกัน ปญญาเปนขั้นๆ ที่ไดตดั
กิเลสตัวเสนียดจัญไรออกไปเปนลําดับ ก็เปนความสุขประเภทหนึ่งๆ จนกระทั่งปญญา
ตัดกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ้นเชิงแลว นั่นเปน ปรมํ สุขํ เรียกวาสุขในวิมุตติธรรม
ลวนๆ ไมมีสิ่งใดเขาไปเจือปนเลย
นี่เรายังไมเคยเห็นยังไมเคยพบ ไดยนิ แตชื่อของสมาธิ ไดยินแตชื่อของปญญา
ขั้นนั้นๆ ไดยินแตชื่อของมรรคผลนิพพาน ไดยนิ แตชื่อแตเสียงทานบรรลุ ยังไมเห็นตัว
จริงของความบรรลุ ยังไมเห็นตัวจริงของความบริสุทธิ์ ยังไมเห็นตัวจริงของความสิ้น
จากกิเลสทั้งหลายวามีความเลิศประเสริฐประการใดบาง ทําไมพระพุทธเจาก็เปนคน
ธรรมดา สาวกทั้งหลายก็เปนคนธรรมดา พอตรัสรูธรรมบรรลุธรรมแลวกลายเปน
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ผูวิเศษไปไดหมด เปนเพราะเหตุใด นี่ละการรูของจริงมีความแปลกตางกันไปโดย
ลําดับอยางนี้
เราเองก็เถอะ ขอใหรูธรรมเหลานี้เปนลําดับลําดาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพน
ความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไมมีใครมาเสกสรรปนยอก็ตาม เราไมเสียดาย เรา
ไมเกี่ยวของ เราไมกังวล ขอใหถึงตัวจริงแลวเปนที่พอใจ ความพอใจไมไดพอดวย
ความเพลิดเพลินแบบผาดๆ โผนๆ พอใจดวยความเหมาะสมกับธรรมชาติ พอใจดวย
ความพอดิบพอดีกบั ธรรมชาติ ทานวานิพพานคือเมืองพอฉันใด ความพอใจอันนี้ก็มี
ความพอตัวคงเสนคงวาฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเปนอันเดียวกัน
ธรรมที่กลาวมาเหลานี้เรายังไมเคยพบเคยเห็น ใครพูดทางไหนเรื่องใดเราก็ตื่น
ตาก็ตื่น หูก็ตื่น ใจก็ตื่น ซึ่งลวนแตพูดเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาความมืดดํากําตา
ทั้งนั้น ไมไดพูดดวยความรูแจงเห็นจริง พูดอยูในวงของสมมุติ เห็น ไดยิน สัมผัส
สัมพันธจากวงสมมุติ มาพูดสูกันฟงเรื่องนั้นเรื่องนี้ โลกนั้นโลกนี้ บานนั้นเมืองนี้ สิ่งนั้น
สิ่งนี้พากันตื่น เพราะกิเลสพาใหตื่น ตื่นอยูตลอดเวลาไมเคยเห็นโทษของมันเลย ทั้งๆ
ที่ก็เคยเปนมาอยางนั้นแลว
ที่กลาวมาเหลานี้มีอันใดวิเศษ ทําคนใหวิเศษได ทําคนใหเปนที่พึงใจแกตัวเอง
ได ใหเปนที่แนใจได ไมปรากฏ ควรเอามาทดสอบกันกับธรรมกับผูรูธรรมกับทานผู
ปฏิบัติธรรม ทานผูรูธรรมเห็นธรรม ทานผูมีธรรมเปนสมบัติ ทานผูมีความสุขในธรรม
เพราะทานเหลานี้ทานเปนผูที่เคยมีความสุขความทุกขในโลกมาพอตัวเชนเดียวกับเราๆ
ทานๆ ไมเปนที่สงสัย เหตุใดเวลาทานประพฤติปฏิบัติธรรมแลวจึงกลายเปนผูวิเศษ
ขึ้นมา ถาความรูความเห็นความเปนความสุข สิ่งที่ทานรูสิ่งที่ทานเห็นนั้นไมเปนของ
วิเศษเลยโลกเลยสงสารแลว ทานจะเปนผูเลยโลกเลยสงสารเหนือโลกเหนือสงสารได
อยางไร
นี่เปนหลักสําคัญที่เราจะนํามาเทียบเคียงทดสอบ จะลบลางความขี้เกียจขี้คราน
ออนแอความฟุงเฟอเหอเหิม ความตื่นเตนไปตามโลกตามสงสารเสียได จะไมมีสิ่งใด
เขามายุแหยกอกวนจิตใจไดอีก เนื่องจากอํานาจแหงความเชื่อความเลื่อมใส ความเอา
จริงเอาจังมันถึงใจทุกอยาง การปฏิบัติธรรมก็มีกําลัง ความเพียรก็เปนความเพียร
เพราะความมุงมั่นเปนแมเหล็กเครื่องดึงดูดอันสําคัญ มุงมัน่ ตอความสุข มุงมั่นตอรส
ตอชาติตอมรรคผลนิพพาน ที่ทานผูวิเศษทั้งหลายไดพบไดเห็นแลวเปนผูวิเศษขึ้นมา
เราอยากเปนเชนนั้น เราอยากพนทุกขเชนนั้น เราอยากเห็นสุขประเภทนั้น
เอา ที่นี่ยนเขามายอเขามาถึงทางเดินเพื่อความพนทุกขนั้น ไมนอกเหนือไปจาก
งานที่กลาวมาเบื้องตนนั้นเลย นี่เปนงานบุกเบิกเบื้องตน เอา ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เรา
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เปนผูเริ่มจะดับทุกขดวยความพากเพียร ดวยทั้งมีครูมีอาจารยคอยแนะนําสั่งสอนขอ
อรรถขอธรรมใหไมไขวควา แมผูสอนก็ขอเรียนทานทั้งหลายโดยตรงวา ไมไดมีความ
สงสัยใดๆ ในขออรรถขอธรรมที่นํามาสอนหมูเพื่อน สอนดวยความถึงใจของตัวเองทุก
อยาง ออกจากความถึงใจของตนทัง้ สุขทั้งทุกข ทั้งความรูความเห็นมากนอยที่เปนมา
จากการปฏิบัติ ไดถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ ไมไดเที่ยวตะครุบนั้นลูบคลําอันนี้เอามา
สอนแบบปาวๆ แบบดนๆ เดาๆ เราไมดน เราพูดตามความจริง สอนตามหลักความ
จริง และสอนดวยความแนใจ จึงไมเปนที่สงสัยในการสอนทุกแงทุกมุมแหงธรรม ทุก
ขั้นทุกภูมิแหงธรรม ผูป ฏิบัติเทานั้นจะยึดและทรงไวไดมากนอยตามกําลังของตน วิธี
สอนก็แนใจวาไมผิด
นี่คือเบื้องตนแหงการบุกเบิกดังที่กลาวมาแลวนี้
ทานผูใดมีจริตนิสัยชอบ
พิจารณาในแงในอาการใดของอาการ ๓๒ แหงรางกายนี้ เอา พิจารณาเถอะเหมือนกัน
หมด สําคัญที่จริตนิสัยชอบ จับแขนซายก็กระเทือนถึงแขนขางขวา จับเทาซายก็
กระเทือนถึงเทาขางขวา
จับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งกระเทือนถึงกันหมดเพราะเปน
อวัยวะเดียวกัน พิจารณาอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมด เพราะเปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา เปนกองอสุภะอสุภังซึ่งจะเปนเหตุใหรแู จงแทงทะลุไปตามๆ กันหมด สําคัญที่
จริตนิสัย พิจารณาใหจริงใหจัง อยาทําเลนๆ กิเลสและมรรคผลนิพพานไมใชของเลน
อยาเสียดายกระแสของจิตที่กิเลสมันผลักดันออกมา
วาดภาพหลอกเราอยู
ตลอดเวลา ไมใหทํางานอันแทจริงทีจ่ ะรื้อถอนมันไดเลย เพราะอํานาจของมันมาก พอ
ทําอันนี้สักครูเดียวเทานั้น มันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันเปนเรื่องเปนทางเดิน
ของมันทั้งนัน้ นั่นแหละมันแสวงหารายได แลวเหยียบย่ําหัวใจเราตลอดเวลาไมเข็ด
หลาบกันเหรอ ความทุกขเปนยังไง เพียงหนามยอกเขาฝาเทามันก็เจ็บจะตายอยูแลว
ใหภพชาติที่เต็มไปดวยทุกขมันยอกลงไปทุกภพทุกชาติตั้งกัปตั้งกัลป ไมเข็ดหลาบตรง
นี้จะเข็ดหลาบตรงไหนนักธรรมะนะ ไมพิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไร เอาใหเห็นแจง
เห็นจริงดวยการปฏิบัติซิ
พิจารณาอะไรเอาใหจริงใหจัง อยาเสียดายความคิดความปรุง เรื่องอดีตอนาคต
มันเปนไปจากจิตดวงนี้เปนผูหลอกอยางเดียวเทานัน้ มืดกับแจงเขาเปนปจจุบันของเขา
ตลอดมา มืดกับแจงๆ เปนอยูอยางนี้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูอยางนี้แหละ ไมมีอะไรที่
นาสงสัย ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศเปนเรื่องของเขา เปนเรื่องตนไม ภูเขา ดินฟา
อากาศหรือฟาแดดดินลม มันเปนสภาพอันหนึ่ง ความจริงอันหนึ่งแตละอยางๆ มันไม
มาใหความสุขความทุกขเราแตอยางใด เราเองเปนผูไปหลง เปนผูไปเพลิดเพลิน เปนผู
ไปโศกเศรา เปนผูไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหลานั้น แลวกอทุกขขึ้นมาภายในหัวใจ
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ตนเองตางหาก ถาเราอยูเปนสุขๆ สงบสุขๆ ไมไปยุงกับสิ่งเหลานั้น อะไรจะมาทิ่มแทง
หัวใจเราได ก็ตัวอวิชชา ตัวสังขาร ตัวสัญญาอันเปนตัวพิษภัยที่อยูภายในนี้แลเปนผูควา
โนนควานี้ หลอกโนนหลอกนี้ หลอกอยูไมหยุดไมถอย ผูเชื่อก็เชื่อไมหยุดไมถอย จมไป
กับมันไมมีหยุดหลุดพน ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอเลย มันนาหลอกมันถึงหลอก เพราะ
มนุษยและพระธุดงคกรรมฐานเราหลอกงายเชื่องายจะตายไป หั่นหอมกระเทียมแลว
คอยมาหลอกใหขึ้นเขียงสับยําก็ยังได
ทีนี้นําธรรมเขามาเปนงานแทนกิเลส ทํางานอะไรทําใหจริงใหจัง ในขณะที่
ทํางานนั้นเหมือนโลกใดๆ ไมมี มีเฉพาะงานภาวนาเทานั้นในหัวใจ พิจารณาดูมนั
รางกายนี้ตั้งแตขางบนลงไปขางลาง ขางลางขึ้นไปขางบน
ดูทั้งขางในขางนอก
เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน หลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวน จนเปนที่
เขาใจดวยสติปญญา เรื่องความเบื่อหนายอิ่มพอในสิ่งเหลานี้จะเปนขึ้นมาเอง เมือ่
สติปญญาหยั่งลงไปถึงไหน พอตัวที่ตรงไหนแลว ถอดเองถอนเอง อุปาทานเปนผล
อันหนึ่งที่มาจากความหลง มันจึงยึด ถารูแลวก็ถอนของมันเอง เหมือนนิโรธความดับ
ทุกข เมื่อมรรคฆากิเลสตายไปแลวจะเอาทุกขมาจากไหน ทุกขก็ดับไปเอง เพราะกิเลส
ตางหากเปนผูกอทุกขขึ้นมา นี่การพิจารณาก็ใหพิจารณาอยางนั้น มรรคคือสติปญญา
เปนตนเปนเครื่องประหารกิเลส เมื่อกิเลสดับไป ทุกขก็ดับไป กิริยาแหงทุกขดับไปนั่น
แลทานใหนามวา นิโรธ อันเปนผลของมรรคผูท ํางาน นิโรธมิไดทําหนาที่ดับกิเลสแต
อยางใด
ใหทราบเสมอการประกอบความพากเพียร วากิเลสมันแทรกอยูตลอดเวลา แม
ตั้งใจอยูขนาดนั้นมันยังเปนความรูสึกวาลําบากลําบน ความรูสึกวาลําบากลําบนนั้นแล
กิเลสมันแทรกอยู มันจะใหถอย ฉะนั้นจึงวากิเลสละเอียดมาก เวลาพิจารณาเขาไปรูเ ขา
ไปเทาไรจึงทราบเรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลส มันมีเปนขั้นๆ ตอนๆ มีไปโดยลําดับ
ลําดา เดินจงกรมมันก็ตามอยูอยางนั้น นั่งภาวนามันก็นั่งอยูดวย เพราะมันอยูกับใจเรา
เผลอเมื่อไรตอยเมื่อนั้น ถาสติปญญาของเราทรงตัวอยูไดมันก็รอดูอยู
จนกระทัง่ สติปญญาเรามีความแกกลาแลว ก็เริ่มปราบมันละที่นี่ ปราบมันได
โดยลําดับๆ จะเห็นไดชดั ตอเมื่อสติปญญาแกกลา กิเลสตัวหยาบๆ ถูกประหัตประหาร
ไปโดยลําดับ จนกระทั่งตัวหยาบๆ หายหนาไปหมดไมมีเหลือ และรูชัดดวยวาไดฆา
ตายแลวภายในใจ ทีนี้ตองคนหากิเลส สติปญญาขัน้ นี้ไมมีคําวาเผลอ นั่นฟงซิเมื่อถึงขัน้
มันเกรียงไกรเปนอยางนั้นแล ขั้นลมลุกคลุกคลานก็รูกัน เวลานี้กําลังลมลุกคลุกคลาน
เอา ตั้งเขาสติ ทนการบํารุงรักษาอยูเสมอไปไมได นี้คือทางเดิน นี้คือทางเจริญของจิต
ทางเจริญของธรรมอยูตรงนี้ อยูที่ความอุตสาหพยายาม ความบึกบึนความอดทนและ
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ตอสูอยูไมถอย นี่แหละคือทางเดินเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม ทางเดินเพื่อการปราบกิเลสให
ราบไปโดยลําดับ จนกระทัง่ ถึงสติปญ
 ญาอันเกรียงไกรแลวเปนอันเดียวกัน สติอันใด
ปญญาอันนั้น พอมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันที ความับๆ นํามาพิจารณา
เขาใจแลวปลอยๆ แมอยูปกติก็รูตัวอยูเชนนั้น นั่นแหละทานวาสติปญญาอัตโนมัติ
หรือ มหาสติมหาปญญา
วามหาสติมหาปญญาเปน
เราไดยินแตชื่อก็คาดคะเนเดาไปอยางนั้นแหละ
อยางไร พอเขาถึงใจแลวรูเอง ออ เปนอยางนี้ แลวจะสงสัยอะไรที่นี่ สงสัยมหาสติมหา
ปญญาในครัง้ พุทธกาลกับครั้งนี้สงสัยที่ไหนกัน เพราะเปนอยางเดียวกันนี้
ตอนนี้กิเลสหมอบเพราะกิเลสมันละเอียดแหลมคมนี่ มันไมหมอบไมไดตองถูก
ประหารแหลก ตองหาที่หลบซอนดวยอุบายของมัน ปญญาของเราก็ตามกันอีกขุดคน
กันอีก พอเจอพับก็แสดงวาไดงานหรือวาเจอขาศึกแลว ฟาดฟนกันลงไปแหลกแตก
กระจาย จุดสุดทายก็ถึงจอมกษัตริยข องมันไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ที่มันครอบ
หัวใจแลวพรางตาเราไว กลายเปนความสวางไสว กลายเปนความสงาผาเผย กลายเปน
ความองอาจกลาหาญ กลายเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยใหติดใหพันมัน ให
ออยอิ่งกับมันจนได เพลงกลอนสุดทายของกิเลสคืออวิชชาแสดงอยางนี้ สติปญญา
อัตโนมัตพิ อมาถึงเพลงกลอมบทสุดทายของอวิชชานี้ ชักเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปบาง
เนื่องจากมันไพเราะเพราะพริง้ จริงๆ
แตอยางไรก็ตาม คําวามหาสติมหาปญญาแมจะติดก็ไมไดนอนใจ พิจารณา
ใครครวญอยูเสมอ จนกระทั่งตีแตกกระจายลงไปไมมีเหลือ นั่นละที่นี่ ไดทั้งชื่อไดทงั้
การปฏิบัติ ไดทั้งผลเปนที่พอใจ
นี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเอง ไมมีอะไรที่จะยากยิ่งกวาสอนตัวเอง ปฏิบัติ
ตัวเอง ปราบปรามกิเลสซึ่งเปนตัวดือ้ ดานที่สุดภายในหัวใจของตัวเอง เมือ่ ปราบไดแลว
ไมมีอะไรวิเศษยิ่งกวาจิตดวงที่หลุดพนแลวจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย เปนอกาลิกจิต
อกาลิกธรรม คือไมมีกาลไมมีสถานที่เวล่ําเวลา เปนธรรมชาตินั้นอยูเชนนั้น กาลไมเขา
ไปเกี่ยวของ สถานที่ไมเขาไปเกี่ยวของ ทานใหชื่อวานิพพานเที่ยง จะหมายถึงอะไรถา
ไมหมายถึงใจดวงคงเสนคงวาตายตัวแลวนั้นไมมีสิ่งที่จะหมาย หมายไมถูก ไมใชสิ่งที่
หมาย เพราะนั่นไมใชสมมุติ ไปหมายก็ไมถูก ธรรมชาตินั้นไมใชธรรมคาดหมาย รูอยู
กับใจโดยเฉพาะ ปญหาและทุกขทางใจทัง้ มวลสิ้นสุดลงที่ อกาลิกจิต อกาลิกธรรม นี่แล
อยูที่ไหนอิริยาบถใดก็ตาม ความมีสติใหระมัดระวังเสมอ ใหมีอยูเสมอ นี่แหละ
วิธีการปฏิบัติ อยาเอาเรื่องความทุกขความยากความลําบากซึ่งเปนสื่อสารของกิเลสเขา
มายุงกวน จะมาทําลายวงงานของเราจนได ใหระมัดระวังเสมอ ทุกขกย็ อมรับวาทุกขแต
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ไมถอย เอา ถาเหนื่อยมากก็พักผอนเสียกอน โลกสงสารเขาก็พักเหมือนกัน เขาก็
เหนื่อยเหมือนกัน เขาก็ทุกขเหมือนกันกับงานตางๆ งานใดไมมีทุกขไมมีในโลกนี้ เปน
ทุกขทั้งนั้นแหละ แตก็จําตองทํากันเพราะความจําเปน นี่กเ็ ปนความจําเปนของเราที่
อยากพนจากทุกขตองยอมรับกัน ทําไปไมถอย เวลาพักก็พัก เวลาสูก็สูไมถอย สุดทาย
ก็ไปไดหลุดพนได ไมสุดวิสัยของ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนหลุดพนจากทุกขไดเพราะ
ความเพียรไปได
เอาละขอยุติ
พูดทายเทศน

นิสัยของผูใจเด็ดเรามองดูก็รู อยางพอแมครูอาจารยมั่นเรานี่ โอโฮ มองดูเฉยๆ
ก็นากลัวแลวนะ จะไมใหกิเลสกลัวยังไงตัง้ แตเรายังกลัว กิเลสมันฉลาดยิ่งกวาเราทําไม
มันจะไมกลัววะ มันตองกลัวละซิ อยางนั้นแหละครูบาอาจารยที่ทรงอรรถทรงธรรมทรง
คุณงามความดีตองเด็ด ปราบความชั่วลงได ตองเด็ดๆ ไมเด็ดไมไดความชั่วมันรุนแรง
เทาไร ความดีตองเด็ดตองรุนแรง ไมเด็ดไมรุนแรงไมได แพน็อก เหมือนที่นี่สกปรก
สกปรกมากนอยเพียงไร เราจะเอาน้ําเพียงแกวเดียวไปเทลงมันไมสะอาดใชไหมละ
ทําไมมันถึงจะสะอาด น้ําตองมาก สมมุติวากองมูตรกองคูถเต็มไปหมดก็ตองฟาดกัน
หมดถังเลย ไมใชถังแบบธรรมดาๆ นะ แบบใหญๆ ใสปวะเดียวแตกกระจายไปหมด
นั่นมันสะอาดดวยน้ําที่มีกําลังมากกวา
ความเด็ดจึงผิดกับคําวาดุ เพราะเอาจริงเอาจังตอทุกสิ่งทุกอยางดวยเหตุผล พา
กันเอาไปพิจารณาหนา การฝกเจาของจะทําออนๆ แอๆ ไมถูกทาง อยากใหมีความ
เขมแข็งในดานการตอสูกับกิเลส ไมปลอยใหกิเลสเขมแข็งมาเหยียบย่ําทําลายเรา เรา
ไมมีทางตอสูกับกิเลส มีแตความออนแอทอแทเหลวไหลใชไมได
ผูตองการความสะอาดความดีจากธรรม ธรรมเปนยังไง ทานสอนวายังไง จะ
ปราบกิเลสประเภทไหนดวยธรรมประเภทใด
ทานจึงเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา
พระพุทธเจาทานสอนไว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณ
กรณี อุปสมาย อภิฺญา สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ นี่แสดงไวใน ธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร คําวามัชฌิมาที่จะสามารถยังความรูทั้งหลายที่กลาวมานี้ใหเกิด คือ ญาณกรณี
ก็เปนญาณหยั่งทราบอยางละเอียดแหลมคมมาก ปญญาหยั่งทราบแหลมคมรองญาณ
ลงมา วิชฺชา โพธิ ความตรัสรู เหลานี้ไดเกิดขึ้นแลว นิพฺพานาย ความเปนไปเพือ่
นิพพานลวนแลวตั้งแตออกจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้น
ไมไดนอกเหนือไปจาก
มัชฌิมาเลย
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ทีนี้คําวา มัชฌิมา เปนยังไง มัชฌิมาตามหลักความจริงกับมัชฌิมาที่เราพบเรา
จดเราจําดนเดากันมามันผิดกันไหม ผิดกันมาก ยกตัวอยางเชน มีทหารสองคน ทั้งสอง
คนนั้นเรียนหลักวิชายุทธศาสตรเต็มภูมิเหมือนกัน แตคนหนึ่งไมไดเขาสูแนวรบ คน
หนึ่งเขาสูแนวรบอยางโชกโชนจนชีวติ เหลือเดนตายออกมา บุคคลทั้งสองนี้ใครจะพูด
เหตุการณตามความจริงของการรบในสงคราม ไดถูกตองแมนยําและฉาดฉานกวากัน
เลา ก็ตองยอมรับเลยทีเดียววา ผูที่เขาสูสงครามนั้นแลเปนผูที่พูดไดทุกแงทุกมุม ตาม
เหตุการณที่ตนไดประสบไดเจอไดเห็นดวยตามา ถึงชีวิตเล็ดลอดออกมาได ถาโงก็ตอง
ตาย ตองฉลาดถึงจะรอดพนมาได
ทีนี้คําวา มัชฌิมาปฏิปทา วาเดินทางสายกลาง มันกลางยังไง เราเรียนมา
มัชฌิมาปฏิปทา วาเดินทางสายกลาง คือไมใหยิ่งนักไมใหหยอนนัก แลวเดินยังไงถึงจะ
ไมยิ่งถึงจะไมหยอน ถึงจะถูกตามหลักมัชฌิมาความมุงหมายของธรรมแท นี่พอจะนั่ง
ภาวนานิดหนึ่ง กลัวเจ็บกลัวปวด กลัวจะลมจะตาย กลัวรางกายจะวิกลวิการ กลัวจะ
เปนบาเปนบอ โอ นี่มันจะเครงเกินไป แนะ เขาใจไหมละ จะใหทานแตละชิ้นๆ โอย
ไมไดนะนี่มนั สิ้นเปลือง เอาไปใชนั้นใชนี้เสียดีกวา นี่เปนยังไง ทีนี้เราเขาใจไหมวานี้
มัชฌิมาของใคร ถาจะไปทางธรรมมันจะเกินไปนี่ แตถาไปทางกิเลสเปนถึงไหนถึงกัน
ไมคํานึงถึงมัชฌิมาวาเปนยังไงเลย นี่มันเปนมัชฌิมาของใคร มันก็มัชฌิมาของกิเลส
นั่นเอง เพราะกิเลสมันมีมัชฌิมาเหมือนกันกับเรา
เวลาจะทําคุณงามความดี อยากไปสวรรค อยากไปนิพพานก็กลัวเปนตัณหาเสีย
บทเวลาอยากตกนรกทั้งเปนไมคิดวามันเปนตัณหาหรือไมนี่นา ไมคิด เขาโรงบาโรงบาร
มันเปนตัณหาหรือไมนา ไมคิด ดื่มสุรายาเมา การละเลนทุกสิ่งทุกอยางอันเปนเรื่องของ
อบายมุข มันเปนมัชฌิมาหรือไมนา มันเปนตัณหากิเลสหรือไมนา ไมคิด พอคิดแยกมา
ดานอรรถดานธรรม มันกลายเปนเครงเกินไป อะไรเกินไปเสียหมดนี้เปนยังไง นีเ่ ปน
ความเห็นของกิเลสลากจูงไมคิดบางหรือ กิเลสมันตบมันแตงใหเรียบหมดเลย มัชฌิมา
ของมันแทๆ ก็คือ กลางเสื่อกลางหมอนนั่นแล ถาจะภาวนาละก็ โอย ไมไหว เหนื่อย
ยากลําบาก สูนอนไมได นอนเสียดีกวา แนะ ฟงดูซิ แลวก็ลงกลางเสื่อกลางหมอนนั่น
แล พอจะเดินจงกรมหย็อกๆ แหย็กๆ นึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ บาง เหมือนจะเอาไป
ฆา ถูกมัดไวเหมือนลิงดิ้นกระวนกระวาย นั่นกิเลสมันดีดมันดิ้นมันจะใหปลอยจาก พุท
โธ ทีจ่ ะพาหนีจากอํานาจของมัน จะทําทานก็ดี จะรักษาศีลก็ดี จะเจริญภาวนาก็ดี กลัว
แตจะลมจะตายไปหมด มีแตกิเลสมันกีดมันกันมันขัดมันขวางไวทั้งนั้น เราไมรูวา
มัชฌิมาของกิเลสเปนอยางไง มันกลอมมาตลอดเวลาอยูแลว
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นี่พูดถึงเรื่องของนักรบที่เรียนวิชามาดวยกันทั้งสองคน ผูหนึ่งเขาสูแนวรบอีกผู
หนึ่งไมไดเขาสูแนวรบ ยอมเทียบกันไดกับการเรียนการปฏิบัติ ผูเขาสูแนวรบทางดาน
ปฏิบัติตอสูกับกิเลส ผูนั้นละเปนผูพูดมัชฌิมาไดถูกตองแมนยํา เพียงเรียนจดจํามา
เฉยๆ ไมไดประมาท เรียนมาเทาไรก็เรียน จําเทาไรก็จําเถอะ การจดจําไมวาแตจําได
ชื่อของกิเลสธรรมดา จําไดกระทัง่ โคตรแซของกิเลสมันก็ไมมีความหมายอะไรถาไม
ตั้งใจปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติก็เหมือนกับเราจําชื่อของเสือรายตางๆ ไดนั่นแหละ เสือราย
กลุมนั้นๆ มันทําหนาที่อะไร มันไปหากินทางไหน มันชอบไปทําอะไร เราก็จําได ชื่อมัน
วาอยางนั้นๆ จําได อยาวาจําแตชื่อเสือรายไดเลย จํากระทั่งโคตรแซมันได แตไมไดใช
ภาคปฏิบัติเขาไปเกี่ยวของเลยนั้น ก็เสือรายที่จําชื่อไดนั่นแหละทําลายโลกอยูเรื่อยมา
เพียงจําชื่อเฉยๆ จึงไมเกิดประโยชน ตองมีภาคปฏิบัติวางแผนการ ไอเสือรายพวก
นั้นๆ มันไปทําหนาที่ปลนสะดมที่ไหนๆ กันบาง เอาทีนี้วางแผนการออกภาคปฏิบัติ
ดักโนนดักนี่ ก็จับมันไดเทานั้นเอง บานเมืองก็สงบเย็น นี่คือภาคปฏิบัติ
กิเลสตัณหาก็เปนเหมือนกันนั่นแหละ ตองมีภาคปฏิบัติ พอรูแลวก็ไปปฏิบัติ
ใหทานเปนยังไงเราก็ไดใหทาน รักษาศีลเปนยังไงเราก็ไดรักษา ภาวนาเปนยังไงก็ไดทํา
ทําตามนี้เรียกวาภาคปฏิบัติ ไมใชวาจําเฉย ๆ ใหทานไดผลอยางนั้น รักษาศีลไดผล
อยางนี้ ภาวนาไดผลอยางนั้น สวรรคเปนอยางนั้น นิพพานเปนอยางนั้น วาไปเฉยๆ
จําไดเฉยๆ ไมสนใจปฏิบัติก็ไมไดไป ก็ไมไดผล
ทีนี้ยนเขามาถึงภาคปฏิบัติ วิธีการตอสูกับกิเลส กิเลสเคยเปนขาศึกกับธรรมแต
ไหนแตไรมา พระพุทธเจาก็สอนแลววากิเลสเปนขาศึกของธรรม กิเลสอยูที่ไหนที่นี่
กิเลสอยูที่หัวใจคน ธรรมอยูที่ไหน ธรรมอยูที่หัวใจคน เพราะฉะนั้นคนจึงตองตอสูกับ
กิเลส การตอสูกิเลสตองมีทุกขบางเปนธรรมดา กิเลสออกมาไมไหน ออกมาวิธีการใด
กลใดอุบายใด ธรรมก็ตองหมุนเขาไปๆ วิธีหลบหลีกปลีกตัว วิธีตอสู วิธีตบตอย วิธีฆา
ฟน วิธีปราบปรามกิเลสตองเปนไปตามนโยบายของธรรม มีสมั มาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
เปนตน หมุนกันไปหมุนกันมา กิเลสก็คอยพังลงไปๆ ดวยภาคปฏิบัติ นี่ละเรียกวา
มัชฌิมา
เอา อยากลงไป การอยากพนทุกข อยากไดบุญไดกุศล อยากไปสวรรค อยากไป
นิพพาน อยากเทาไรอยากไปเถอะเปนมรรคทัง้ นั้น ไมใชความอยากเปนตัณหา
ถายเดียวนี่ อยากอะไรมีแตเปนตัณหา ถาจะไมใหเปนตัณหาก็เหมือนอยางคนตายแลว
ละซิ ความอยากก็ไมมี อะไรก็ไมมี นั่นเหรอคนไมมีกิเลสตัณหาคนประเภทนั้นเหรอ
วิเศษไหมนัน่ นะ มันไมไดวิเศษวิโสอะไรก็คนตาย รูๆ เห็นๆ กันอยูเต็มบานเต็มเมือง
คนไมตายมันตองอยากนั้นอยากนี้ แตระวังอยาใหมันอยากไปทางผิดเทานั้นแหละ ถา
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อยากไปทางผิดมันเปนกิเลสเปนตัณหา ถาอยากไปทางถูกเปนมรรค ใหพากันเขาใจ
เอาไว
ความอยากมีกําลังแรงกลาเทาไรความเพียรยิ่งเด็ดเดี่ยว ความอยากความมุงมั่น
เปนมรรค คือทางดําเนินเพื่อพนจากทุกข อยากไปสวรรคอยากไปนิพพาน อยากหลุด
พนจากทุกข นี่แหละเปนความอยากที่รุนแรง และเปนความกลาหาญแหงการตอสู
ความพากเพียร ความอดความทน ความเปนนักตอสู ถูกความอยากเพื่อไปนิพานเพื่อ
พนทุกขนี้ดึงเขามาเปนกําลังอันเดียวกัน หมุนติ้วเลย ไมมีคําวาวันวาคืนวาปวาเดือน มี
แตการตอสูกันตลอดเวลา เด็ดไหมที่นี่ เวลาความอยากถึงขนาดนั้นแลว ตองเด็ดนัก
ปฏิบัติ กิเลสมีมากนอยเทาไร เอา เอาใหพัง นั่นคําวาถอย ถอยไมได มีแตจะเอากิเลส
ใหพัง เอา ถากิเลสไมพัง เราจะพังก็พังถาสูมันไมไดนะ แตคําวาแพไมมีในใจ มันเตะ
เราตกเวทีลงไป ขึ้นมาใหม ตอยกัน มันเตะตกเวทีลงไป ขึ้นมาใหม ตอสูกันอยูนั่น
หลายครั้งหลายหนกิเลสก็ถูกเราเตะตกเวทีไดเหมือนกัน หลายครั้งหลายหนถูกเตะถูก
ตอยแตละครั้งแตละหนนี้มันเปนบทเรียนทั้งนั้น
เราแพกิเลสตรงไหน แพกิเลสดวยกลอุบายของมันแบบใด เราแกอุบายของมัน
แบบนั้น ตอไปก็สูกันไดๆ ทีนี้พอเวลากิเลสคอยเบาบางลงไป เรื่องของอรรถของธรรม
คือสมาธิก็ดี สติก็ดี ปญญาก็ดี ความพากเพียรก็ดีก็มีกําลังมากขึ้นๆ ทีนี้กิเลสตอง
หมอบเพราะมันสูไมได สูอรรถสูธรรมไมได แตกอนมีแตเราหมอบ หมอบที่ไหนก็ถูก
กิเลสตบตอยเอาเรื่อย นอนอยูก็รอง นอนอยูก็คราง นั่งอยูก็คราง ยืนอยูก็อยาก เดินอยู
ก็อยากก็หิว อยูที่ไหนก็มีแตความรักความชัง ความเกลียดความโกรธเต็มหัวใจ มีแต
กิเลสเหยียบย่ําทําลาย พอถูกสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรฟาดฟนลงไปแลว อยูที่
ไหนก็ไมมีเพราะกิเลสหมอบ หมอบไปหมอบมา ขุดคนหากันไมหยุดไมถอย เจอตัว
ไหนฆาตัวนั้น ๆ เอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไมมีอะไรเหลืออยูในหัวใจแลว นั่นละ
ที่นี่ เอา พูดเรื่องกิเลสจะเปนประเภทไหน พูดไดเต็มปาก กิเลสหลุดลอยไปดวยเหตุผล
กลไกอะไร พูดไดเต็มปาก ความบริสุทธิ์ภายในหัวใจไมมีกิเลสเขามาเหยียบย่ําตีแหลก
เหมือนแตกอน พูดไดเต็มปาก นั่น
นี่ละผูออกแนวรบ พูดไดเต็มปาก ไมเหมือนเราจําไดเฉยๆ นะ จําไดเฉยๆ พูด
ก็พูดไปตามแบบตามแผนนั้นแหละ แยกไปนิดหนึ่งก็แยกไมได ไมทราบจะแยกไปยังไง
แตผูที่เขาสูแนวรบมันแยกมันแยะ ไมเพียงวาวิชาแนวรบบอกอยางนั้น จงเดินไปตาม
แถวนั้น แตมันเดินซอกแซกซิกแซ็กไปไดหมด แลวแตจะพอหลบหลีกปลีกตัวเพื่อ
ความพนภัยหรือเพื่อความชนะ ไดแงไหนมันเอาทั้งนั้นนักรบ
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นี่ก็เหมือนกัน นักรบกับกิเลส มันควรจะชนะดวยแงไหน ธรรมาวุธพระพุทธเจา
มีอยูหมด ใหคิดขึ้นมาดวยสติปญญาของตน คนเราไมจนตรอก พอเวลาถึงคราวจน
ตรอกจริงๆ แลว สติปญญาผลิตขึ้นมาชวยตัวเองไดแลวตอสูกับกิเลสใหแหลกไปได
จนไมมีกิเลสเหลือแลว นั่นแหละที่นี่ กิเลสมันจะยกกองพลกองพันมาจากที่ไหน อยู
หัวใจดวงใดมันรูหมด เพราะถูกปราบลงหมดแลวจากหัวใจ นี่ละภาคปฏิบัติ นี่ละ ที่วา
มัชฌิมาปฏิปทา กิเลสโผนมามัชฌิมาโผนไป กิเลสยกกองทัพใหญมามัชฌิมาปฏิปทาก็
ตองเอากองทัพใหญสูกัน ทางโนนเผ็ดรอนทางนี้ก็เผ็ดรอน ทางโนนผาดโผนทางนีก้ ็
ผาดโผน นัน่ จึงเรียกวา มัชฌิมา คือความเหมาะสมๆ กันกับการปราบกองทัพขาศึก
ขาศึกมีจํานวนมากกองทัพเรามีจํานวนนอย อาวุธเรามีจํานวนนอยไมทันเขาใชไมได
ตองแพ อาวุธของเขามีขนาดไหน กองทัพของเขามีจํานวนเทาไร อาวุธของเราตอง
มากกวาเขา กองทัพของเราตองมากกวาเขามันถึงจะชนะ นี่ละกองทัพธรรมทานวา
กิเลสมีกองทัพขนาดไหน สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรก็ตองหมุนตัวเขาไปใหหนัก
มือๆ สุดทายกิเลสก็หงายตูม ไมตอง กุสลา มาติกาใหมัน เราก็ไดธรรมอันเลิศแลว
เมื่อกิเลสมันหงายตูมลงไปแลว อยูไหนก็อยูเถอะโลกธาตุนี่ ถามหาทําไม ตาย
แลวจะไปเกิดที่ไหน จะไปเกิดสวรรคหรือจะไปเกิดพรหมโลกหรือจะไปเกิดนรก ไม
สนใจ ไมมีอะไรรูยิ่งกวาใจ ปกติใจนี้ก็เปนนักรูอยูแลว ก็ยิ่งรูตามเหตุตามผล ตามอรรถ
ตามธรรมอยางชัดเจนแจมแจง แลวสงสัยไปไหน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงมีเพียง
พระองคเดียว เพราะอุบัติไดยาก พนไดยาก ตรัสรูพระองคแรกก็แหวกวายจากกอง
กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปนกองขาศึกขึ้นมาโดยลําพังพระองคเดียว มาประกาศธรรมสอน
โลกใหพวกเราทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตาม นับวาเปนลาภของเรา
อยางประเสริฐ เกิดในทามกลางพระพุทธศาสนาแทๆ เอาใหจริงใหจงั ประพฤติปฏิบตั ิ
ใหไดผลประโยชนซิ ศาสนาพระพุทธเจาไมใชเปนตุกตาเครื่องเลนของเด็ก
ธรรมะเปน สนฺทิฏฐิโก ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผล
นิพพานอยูโดยดีนั่นแล ไมไดมีคําวาลาสมัย นอกจากคนลาสมัยเสียเองเทานั้น จึงให
กิเลสมันหลอกใหหาเรื่องหาราววาธรรมะลาสมัย คนปฏิบัติธรรมเปนคนครึคนลาสมัย
คนเขาวัดเขาวาเปนคนครึเปนคนลาสมัย ศาสนธรรมไมมมี รรคมีผล มรรคผลนิพพาน
ไมมีปฏิบัติไปเทาไรก็ลําบากเปลาๆ มีแตกิเลสมันหลอก มันหลอกเทาไรก็เชื่อมัน
เทานั้น ลมจมกับมันไปเรื่อยๆ หาชิ้นดีไมได ทําไมเราจึงยอมเชื่อมันถึงขนาดนั้น กิเลสํ
สรณํ คจฺฉามิ เราไมไดเคยเปลงวาจาถึงมันสักที มีแต พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
เทานั้น บทเวลากิเลสแย็บทีเดียวเทานั้นหงายตูมๆ มันไดเรื่องอะไร พุทฺธํ สรณํ คจฺฉา
มิ มีความหมายอะไร ก็มีแตความหมาย กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ เทานั้นละซิ ถึงไมเปลง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๗๘

๒๗๙

วาจาถึงมันก็ตาม ความเชื่อมันยอมตามมัน จนไมรูสึกสํานึกตัวนั้นแลเรียกวา กิเลสํ
สรณํ คจฺฉามิ เหลนของกิเลสก็ สรณํ คจฺฉามิ ปูยาตายายของกิเลสก็ สรณํ คจฺฉามิ
อะไรของกิเลสก็หมอบราบ สรณํ คจฺฉามิ ไปหมด พวกเรามันพวก กิเลสํ สรณํ คจฺฉา
มิ พิจารณาซิ
เอาใหเด็ดผูป ฏิบัติธรรม อยากเห็นของจริง มีอยูในหัวใจของทุกคนนั่นแหละ
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด ขอใหปฏิบัติเถอะ ไมสงสัยมรรคผลนิพพาน กิเลสมันมีกาล
มีสมัยที่ไหน มันอยูในหัวใจเราตลอดเวลา ทําไมมันไมเห็นถูกติถูกวาบางวากิเลส
ลาสมัย กิเลสทุกประเภทครึๆ ทั้งนัน้ กิเลสหมดสมัยนิยมไปแลว เลิกยุงกับมัน ไมเห็น
คิดไมเห็นวามันบาง ทําไมธรรมเครื่องแกกิเลสจึงจะหมดไปสิ้นไป ธรรมนี่เปนของคู
กันอยูแลว นอกจากกิเลสมันกลอมเราไมใหเอาธรรมมาปราบมันเทานั้น กลัวมันจะ
หมดอํานาจไป เพราะกิเลสกลัวธรรม มันจึงหลอกพวกเราไวไมใหเขาหาอรรถหาธรรม
พากันจําใหดีนะ
เอาละขี้เกียจเทศนใหนักปฏิบัติ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ ฟง
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

สมถะและวิปสสนา
การสั่งสมวัฏฏะเขาสูใจเปนสิ่งที่สั่งสมไดงาย เพราะเปนสิ่งที่คลองตัวมาเปน
ประจําอยูแลว ตั้งใจหรือไมตั้งใจ กิริยาแหงการกระทําเพื่อการสั่งสมนั้นเปนไปโดย
อัตโนมัติ เปนสิ่งที่งาย เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เพื่อสัตวโลกคลองตัว ไมเชนนั้นสัตว
โลกไมเชื่อไมลุมหลงไมไหลตามมันโดยถายเดียว แมแตผลของมันที่แสดงออก ผูรับผล
ก็รูอยูภายในตัวเทานั้น แตไมคดิ หรือไมสามารถคิดเสาะแสวงหาทางออกจากมันได
ฉะนั้นการสั่งสมวัฏฏะเขาสูใจใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับนั้น จึงไมมโี รงร่ําโรงเรียนไมมที ี่
ตองอบรมสั่งสอนกัน เปนไปไดทั้งสัตวและบุคคลทุกประเภทในแหลงแหงไตรโลกธาตุ
เปนไปตามหลักธรรมชาติของมันที่พาใหหมุนตัวไปเอง และมีอยูภายในจิตใจของสัตว
โลกแตละรายๆ ไป ไมมวี ันบกบางถาไมมีธรรมเปนเครื่องชําระซักฟอกขัดเกลา
แตการที่จะสัง่ สมธรรมเพือ่ รื้อถอนวัฏฏะอันเปนขาศึกตอจิตใจนี้นั้น เปนสิ่งที่ทํา
ไดยาก ตองฝนทุกระยะ ความสนใจที่จะใหเกิดความฝน ความสนใจที่จะใหเกิดความ
พากเพียรก็เนื่องมาจากความเชื่อธรรม การจะใหเกิดความเชื่อก็ตองไดยินไดฟงมีครูมี
อาจารยมีตํารับตําราชี้แจงแสดงบอกแนวทางเอาไว
ดังพระพุทธเจาในเบื้องตน
พระองคเองเปนผูประกาศพระศาสนาดวยพระโอษฐของพระองคเอง และพระสาวก
ทั้งหลายที่ไดยินไดฟงและประพฤติปฏิบัติตามพระองค จนไดรแู จงเห็นจริงในธรรม
ทั้งหลายขึ้นมาแลว จึงไดชวยพุทธภาระใหเบาลง
ที่กลาวมาเหลานี้ลวนแตครูแตอาจารยแตหลักวิชาที่แนะนําเพื่อใหเกิดความเชื่อ
ความเลื่อมใส ใหเกิดอุบายตางๆ ทีจ่ ะนํามารื้อถอนสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในใจนี้ให
หมดสิ้นไป ตามขั้นภูมิแหงความรูความสามารถของตน กิจการงานนี้จึงเปนสิ่งที่ทําได
ยากมาก สัตวโลกจึงไมสนใจจะทํากันเปนจํานวนมาก ที่สนใจมีนอยที่สุด เพราะเห็นวา
เปนสิ่งที่ทํายากดวย และถูกสิ่งปดบังนั้นไมใหเชื่อธรรมคือความจริงนี้ดวย เพราะใจทั้ง
ดวงเต็มไปดวยของปลอมหุมหอไว แสดงออกมาในแงใดมุมใดมีแตของปลอมเกลื่อน
โลก จึงหาทางเชื่อความจริงและปฏิบัติตอความจริงไดยาก เนื่องจากใจถูกดึงดูดจาก
ฝายต่ําคือกิเลสมาร
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เราทั้งหลายเปนพระเปนนักปฏิบัติ เปนศากยบุตรพุทธชิโนรสที่ปรากฏองคทั้ง
สามโลกธาตุไดแกศาสดาองคเอก เราเปนลูกศิษยพระตถาคตจะทําจิตใจใหออนแอ
ทอแทเหมือนที่เคยเปนมาในนิสัย หรือเหมือนโลกที่ไมเคยสนใจศาสนธรรมมาเลยนั้น
ยอมขัดตอการปฏิบัติธรรม ขัดตอการกําจัดกิเลสประเภทตางๆ ขัดตอความมุงหมาย
ของธรรมและศาสดา และขัดตอความมุงหมายของตนที่หวังความพนทุกข ดวยการ
ถอดเสี้ยนหนามที่เสียดแทงอยูภายในใจเปนอยางยิ่ง
อันเต็มไปดวยของ
ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติจึงตองขัดเกลานิสัยที่เปนมาดัง้ เดิม
จอมปลอมนั้น ใหออกสูธรรมซึ่งเปนของจริงลวนๆ การแสดงออกทางกายวาจาก็ใหมี
ความจงใจ มีสติ มีความระมัดระวัง การสัมผัสสัมพันธสิ่งใดก็ใหมีความระมัดระวังอยู
กับความสัมผัสสัมพันธนั้นๆ เพราะสวนมากความสัมผัสนั้นเปนสื่อทางที่จะสั่งสมกิเลส
ประเภทตางๆ แทบทั้งนั้น ถามีสติคอยระมัดระวังก็ไมไดรับความกระทบกระเทือนมาก
หากไมมีสติเลยก็เปอนเปรอะไปทัง้ ตัว มีแตพิษเต็มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทาง
กาย และไหลเขาสูใจเปนผูรับภาระแบกหามแตผูเดียว ความทุกขทั้งมวลที่ไหลเขาทวาร
ทั้งหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ไปรวมอยูที่จิต
จิตจึงเปนผูร บั ภาระอันหนักมากยิ่งกวาอวัยวะสวนอื่นในตัวคน การเจ็บไขได
ปวยหรือเจ็บหัวตัวรอน หรือเปนโรคชนิดตางๆ นั้น เปนธรรมดาของธาตุขันธซึ่งจําตอง
แสดงความวิปริตแปรปรวน ความไมแนนอนของมันเปนธรรมดา ซึ่งใครๆ ก็มีทาง
เปนได แตเรื่องความเปนของจิตนี้เปนสิ่งสําคัญมาก คืออาการของจิตที่แสดงออกแต
ละอาการนั้นกระเทือนตนมากหากไมระมัดระวังรักษา โรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมี
ความหนักเบาตางกันอยูมากทีเดียว โรคทางกายนั้นใครๆ ก็เปนไดดวยกัน แตสําคัญที่
จิตเขาไปสอดแทรกแบกหามกวานเอาอารมณความสําคัญมั่นหมายตางๆ มาใหเปนฟน
เปนไฟเผาลนจิตใจของตนนั้นแล เปนสิ่งที่ทุกขมากยิ่งกวารางกายเปนโรค
สวนจิตใจทีม่ ีการระมัดระวังรักษาอยูทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหว ยอม
เปนเชนเดียวกับคนไขที่มีหมอและยาประจําตน
ยอมไมเปนอันตรายอยางงายดาย
หมอในที่นี้ก็ไดแกตัวเองเปนผูระมัดระวัง ยาก็ไดแกสติธรรมโอสถ ปญญาธรรมโอสถ
สังวรธรรมโอสถ วิริยธรรมโอสถ นี่เปนโอสถทั้งมวลเพื่อรักษาโรคจิต
ผูปฏิบัติไดตง้ั หนามาบวชเปนพระ ดวยศรัทธาเชื่อในศาสนธรรมและไดบําเพ็ญ
อยางพวกเรานี้ จึงควรถือเอาเยี่ยงอยางพระพุทธเจา และพระสงฆสาวกทานมาปฏิบัติ
อยางฝงใจไมใหจืดจาง ไมละไมถอนความเพียรพยายาม จะเห็นธรรมของจริงฝายผล
เปนขั้นๆ อยางแจมแจงชัดเจนจากสัจธรรมไมมีทางเปนอื่น เพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้
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ประกาศกังวานอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจของเราทุกขณะ นี่คือเครื่องประกาศ
ธรรมของจริง
ของจริงยอมเปนปจจุบันธรรมเสมอ ไมวาจะเปนทุกขสัจที่เกิดขึ้นทางรางกาย
และจิตใจ ไมวาสมุทัยสัจซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจ โดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธจากทวารทั้งหา
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไหลเขาสูใจ ที่กลาวเหลานี้เปนปจจุบันธรรม เปนสมุทัยสัจคือ
เปนความจริงลวนๆ ไมมีคําวาอดีตอนาคตที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจนี้เลย
เฉพาะอยางยิ่งสมุทัย ถาไมอาศัยสัจธรรมฝายแกมีมรรคสัจเปนตน เปนเครื่องกําจัด
แลว สมุทัยนี้จะเปนปจจุบันหมุนตัวเองอยูตลอดเวลา หมุนไปเวียนมาดวยการพอกพูน
ตัวอยูเชนนั้น นี้ไดแกสัจธรรมฝายผูกมัด ทีเ่ รียกวาผูกมัดก็คือทําใหหลงและยึดถือนั่น
แหละ
สัจธรรมหลังสองประเภทที่เรียงลําดับกันไปนั้นไดแกมรรค มรรคทานกลาวไว
กวางๆ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป จนกระทัง่ สัมมาสมาธิ นี่ก็เปนของจริง จริง
เต็มสัดเต็มสวนไมเปนอยางอื่น ไมวาใครจะมาลบลางแบบไหนวิธีใดก็ตาม ความจริง
อันนี้จะไมถูกลบลาง
นอกจากเจาของจะเปนผูลบลางทําลายเสียเองดวยการทําลาย
ประการตางๆ ไมมีผูใดจะมาลบลางความจริงอันนี้ได เพราะฉะนั้นความจริงนีจ้ ึงเปน
พรอมจะทํางานและแสดงผลจากผูพาดําเนินอยูเสมอไมมีสถานที่
ปจจุบันธรรม
กาลเวลา
สัมมาทิฏฐิ ไดแกความเฉลียวฉลาด ฝกหัดสติ ฝกหัดปญญาใหคิดอาน
ไตรตรอง เมื่อไดสัมผัสสิ่งตางๆ ทางทวาร คือ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
และความรําพึงความคิดอานไตรตรองภายในใจ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ ก็เปนอาการแยกกันนิดเดียวเทานั้น ดําริแลวก็
ตองรําพึง ดําริชอบทานวาในความไมพยาบาท ในความไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น
ดําริหรือเสาะแสวงหาทางออกจากกิเลสทั้งปวง
แตจะไมอธิบายไปมากใหเสียเวลา
เพราะตางทานก็พอเขาใจกันอยูแลว เชน ดําริออกจากกาม กามก็คือความรักใครนั้น
แหละ ดําริออกจากเครือ่ งผูกพัน อะไรผูกพัน ก็มีแตกิเลสอยางเดียวเทานั้น ธรรมทาน
มิไดผูกมัดใครนี่นะ
ที่กลาวมาทานเรียกวามรรค มคฺค อริยสจฺจํ เปนของจริงอยางประเสริฐ นิโรธ
ก็ อริยสจฺจํ คือกิริยาแหงการดับทุกขที่มรรคประหัตประหารกิเลสประเภทตางๆ สิ้น
ซากลงไปมากนอย ความดับทุกขอันเปนตัวผลจากกิเลสสิ้นไปดวยอํานาจของมรรค
ประหารก็ปรากฏขึ้นมาโดยลําดับ ความปรากฏขึ้นเชนนี้ทานเรียกวา นิโรธ

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๒๘๒

๒๘๓

ธรรมทั้งสีป่ ระเภทนี้มีอยูในกายในใจของเราทุกทานไมมีอะไรบกพรอง นอกจาก
สัจธรรมสองประเภท เบื้องหลังนี้เทานั้นยังมีความบกพรอง แตสามารถผลิตขึ้นไดให
เต็มภูมิสําหรับผูมีความสนใจใครตอการหลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวงอยูแลว
เชน นักปฏิบัติเรา จึงไมควรคิดถึงกาลสถานที่เวล่ําเวลาใหเสียกาลไปเปลาๆ และงมเงา
เกาหมัดโดยไมเกิดผลเกิดประโยชน นอกจากจะสรางความลังเลสงสัยและความรําคาญ
ใจขึ้นมาแกตนเปลาๆ อันเปนเรื่องของกิเลส จึงไมควรคิดใหเสียเวลา นอกจากคิดคน
ลงในวงสัจธรรมที่กลาวนี้ นี้แลเปนธรรมเครือ่ งยืนยันมรรคผลนิพพาน สถานที่
กาลเวลามิใชเครื่องยืนยัน อยาตะครุบเงาออกนอกสัจธรรมอันเปนเครื่องยืนยัน
การรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสประเภทตางๆ อันเปนเชื้อของภพของ
ชาติซึ่งฝงอยูภ ายในใจนี้แล ใหหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมเี หลือ นั้นแลชื่อวาเปนผูหมดเชือ้
แลวภายในใจ ไมไดไปหมดที่ดินฟาอากาศ ไมไดไปหมดที่อดีตอนาคต กาลนั้น สถาน
ที่นี่ หมดที่จิตอันเปนสถานที่อยูแหงเชื้อซึ่งเปนตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เทานั้น หมดอยู
จุดนี้ ทุกขอันสําคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จติ นี้ สมุทัยผลิตทุกขก็ผลิตที่จติ นี้
ไมผลิตอยูที่กาลสถานที่เวล่ําเวลา จึงไมควรคิดใหเสียเวลา พิจารณาคนคิดลงในวงสัจ
ธรรมซึ่งมีอยูในกายในใจของเราอยางสมบูรณนี้ นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่
เปนเสี้ยนเปนหนามเปนพิษเปนภัยออกจากใจ ใหทําความมุงมั่น ทําความเขมแข็งมุ
มานะลงที่ตรงนี้
ทุกขเราก็ไมไดสงสัยแลวไมวาจะเปนประเภทการงานใด
หรือทุกขกับสิ่งใด
อารมณใด เราเคยไดรับมาเสียพอแลว ถาหากใจนี้เปนสิ่งทีถ่ ูกทําลายไดเหมือนสิ่งอื่นๆ
แลว จะไมมีใจเหลืออยูเลยแมดวงเดียวในสามโลกธาตุนี้ เพราะถูกทําลายจากกิเลส
ตัณหาอาสวะประเภทตางๆ ทีม่ ันผลิตเปนตัวทุกขขึ้นมาเหยียบย่ําทําลายเรื่อยมา แตจติ
ไมฉิบหาย เพราะจิตเปนธรรมชาติทเี่ หนียวแนนมั่นคงมาก และไมเคยตายแตไหนแตไร
มา จึงยังทรงตัวมาไดจนกระทั่งบัดนีแ้ ละควรแกธรรมทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียร
จึงไมควรขยะแขยงตอความทุกข
ความลําบากในการประกอบ จงมีความกระหยิ่มยิ้มยองตอการงานอันชอบธรรมเพื่อ
การหลุดพน นั้นเปนทางที่ถูกตองอันดีงามสําหรับผูทรงมรรค ไดแกเครื่องดําเนิน ตอง
ดําเนินดวยความขยันหมั่นเพียร
ศรัทธาหยั่งทราบแลวดังที่ไดอธิบายมาแลววา มรรคผลนิพพานไมอยูในสถานที่
อื่นใด นอกจากอยูกับความรูรูอยูเวลานี้ เปนแตเพียงถูกปดบังหุมหออยูดวยของปลอม
ทั้งหลายเทานั้น ฉะนั้นประโยคแหงความเพียรทุกๆ ประโยคทุกๆ ระยะ ทุกๆ อิริยาบถ
ทุกๆ อาการเคลื่อนไหว จึงทุมกันลงที่นี่ ไมคิดไมปรุงเรื่องลมๆ แลงๆ ใหเสียเวล่ําเวลา
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นอกจากจิตดวงนี้ไปเกี่ยวของกับสิ่งใด ไปลุมหลงพัวพันรักชอบเกลียดโกรธกับสิ่งใด
นั่นเปนทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแกตามปลดเปลื้องกันดวยปญญา ไมวา
ขางนอกขางใน พิจารณาแยกแยะกันใหไดสัดไดสวนตามทางเหตุผล ใหถึงหลักความ
จริงแลวปลอยวางกันเขามา
เพราะตามธรรมดาของจิตยอมติดไดทั้งนอกทั้งใน ทั้งใกลทั้งไกล อดีตอนาคต
ไมมีขอบเขตเหตุผลอันใดเลย มีแตคิดไปเรื่อยๆ รักไปเรือ่ ยๆ ชังไปเรื่อยๆ เกลียด
โกรธไปเรื่อยๆ แตสติปญญาเปนธรรมชาติที่มขี อบเขตเหตุผล จับเขาไปตรงไหน จอ
เขาไปตรงไหนก็ไดเหตุไดผลไดความสัตยความจริงจากที่ตรงนั้น และปลอยวางโดย
ลําดับเพราะอํานาจแหงสติธรรม ปญญาธรรมทีเ่ ปนกฎเกณฑแหงธรรมเครื่องปราบสิ่ง
ไมมีกฎเกณฑทั้งหลาย
ฉะนั้นขอใหทุกทานตั้งหนาประพฤติปฏิบัติ จะทุกขยากลําบากขนาดไหนก็เปน
เรื่องของผูเ ขาตอสูเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคน คําวายอดคนก็คือยอดเรานั่นแล เราคือ
คนๆ หนึ่ง เอาใหเห็นยอดคนในตัวเรานี่ซิ จะไมวาวุนไปหายอดคนที่ใดอีก
ธรรมะพระพุทธเจาไมไดประกาศไวเพื่อผูอื่นผูใด นอกจากผูสนใจใครธรรมและ
หวังความพนทุกขตามเสด็จพระพุทธเจาเทานั้น ไมไดเพือ่ ผูอื่นผูใดที่ไมสนใจ ผูใด
สนใจผูนั้นแลจะมีธรรมสมบัติครองใจ นับแตขั้นแหงความสงบ
การกลาวถึงความสงบนี้ก็เคยไดกลาวหลายครั้งหลายหน เฉพาะอยางยิ่งในเวลา
ที่อดอาหาร จิตใจมีความละเอียดและสงบเยือกเย็นดีมาก สติตามความคิดความปรุง
ตางๆ ไดทนั ปรุงแตงตางๆ สติรทู ันตามทัน ที่สุดสติกับจิตเลยกลายเปนอันเดียวกันก็
มี พอจิตปรุงขึ้นเรื่องใด สติจะตามรูท ันทีๆ และดับไปพรอมๆ เพียงขั้นสมาธิที่มีความ
ละเอียดก็สามารถรูทันในความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดปรุงตางๆ แตเวลากลับมาฉัน
จังหันวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นไป จิตชักหยาบ สติไมทันความคิดปรุง เวลาอดวันหลังก็
นําเอาเรื่องอดีตที่ผานไปแลวนั้นมารําพึงรําพันอยากใหเปนอยางนั้นๆ
โดยไมมีสติ
กํากับจิตใจดังทีเ่ คยปฏิบัติมาในเวลาอดอาหารเที่ยวกอนก็ไมเกิดผล ทําใหเกิดความ
กังวลวุนวายไดพอดู
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติจงยึดหลักปจจุบันธรรมเปนสําคัญ
อาการของจิตจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม อาการแหงความเปลี่ยนแปลงนั้นทานบอกไวชัด ๆ อยู
แลววาเปนอาการไมใชตัวจริง ตัวจริงคือผูรู วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางนั้นๆ
อาการของจิตมีหยาบบางละเอียดบาง เปนไปอยางนั้นๆ ใหทราบตามอาการของมัน นี่
คือผูฝกจิตผูส ังเกตจิต แลวตั้งลงในหลักปจจุบันไดแกสติ ใหทําความรูตัวอยูเสมอ สติ
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เมื่อไดรับการบํารุงอยูโดยสม่ําเสมอยอมจะติดตอสืบเนื่องกันไป
จนกลายเปน
สัมปชัญญะขึ้นมาควรแกการพิจารณาทางดานปญญา
เรื่องของการอดอาหารเคยทํามาแลวพอทราบเรื่องวามันมีอาการตางๆ กัน บาง
ทีอดครั้งนี้เปนอยางนั้น แลวอดครั้งนั้นเปนอยางนั้น เราไมทันอาการของจิตที่แสดง
ออกมาในแงตางๆ กันทําใหเกิดความเสียใจได เชน จิตเผลอไปก็เสียใจ จิตเผลอไป
นานๆ ก็เสียใจ และอยากใหเปนอยางที่เคยเปนมาแลวตลอดไปไมยอมใหเปลี่ยนแปลง
โดยที่สติไมอยูกับจิตก็เปนไปไมไดดังใจหวัง นี่คือความเขาใจผิด เพราะฉะนั้นเพื่อ
ความถูกตองมันเผลอไปก็ไดเผลอไปแลว เราก็ทราบเรื่องวามันเผลอไปแลว ทีนี้เราจะ
ตั้งสติใหคงเสนคงวาอยูภายในจิต จะเผลอไปไหนไมเผลอไปไหนก็จะรูกันที่นี่ เปน
อยางไรขึ้นมาก็ทราบกันที่ตรงนี้ นั่นจิตจะไมคอ ยเผลอ แลวจะทันกลมายาหรืออาการ
ของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแงตางๆ ไดเปนอยางดีโดยลําดับ นี่การกําหนดสติรักษาจิต
ใหสม่ําเสมอใหทําอยางนี้
ในขณะที่จติ มีความสงบพอประมาณหลังจากพักสงบแลว ใหพิจารณาคิดอาน
ไตรตรองเรือ่ งธาตุเรื่องขันธ เฉพาะอยางยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครก นี้เปนยาจะระงับ
ดับราคะตัณหา ความฟุงเฟอเหอเหิม ความฟุงซานรําคาญเกี่ยวกับโลกสงสารไดเปน
อยางดี ยาขนานนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มนั หยาบโลน ชอบวิ่งเตนเผนกระโดดเขา
บานเขาเมือง เขารูปนั้น เขาเสียงนี้ เขาสถานที่นั่นสถานที่นี่อยูไมหยุดไมถอย ยิ่งกวา
สุนัขคะนองในฤดูหมาเปนบา เพราะความเห็นวาเปนของสวยของงาม เห็นวาเปนของที่
นารื่นเริงบันเทิง เห็นวาเปนสิ่งที่นาชมชอบนารักใครชอบใจนาเพลิดเพลิน ราวกับจะไม
มีปาชาอยูในสิ่งนั้นๆ ในสถานที่นั้นๆ และกับตัวเองเลย เพราะฉะนั้นจึงตองเหยียบ
เบรกหามลอ และยอนจิตเขามาพิจารณาอสุภะอสุภังในกายเรากายเขาเพื่อแกโรคราย
ชนิดนี้
การพิจารณาอสุภะคือความไมสวยงามภายในรางกายเรา หรือรางกายเขาเปน
สําคัญมาก ใหเห็นเปนสิ่งที่นาเบื่อหนายคลายความกําหนัดยินดีความรักใครทั้งหลาย
นั้นเปนความถูกตองสําหรับแกราคะตัณหา เปนความเหมาะสมสําหรับผูจะบรรเทาและ
แกกิเลสประเภททําคนใหเปนบาสดๆ รอนๆ ไปโดยลําดับ พิจารณาไดทั้งขางในขาง
นอกไมขัดกัน นี่แลธรรมสําคัญสําหรับผูเริม่ ปฏิบัติ ควรจะพิจารณาอันนี้ใหมาก จิตใจ
จะไดสงบเย็นไมวุนวายสายแส อารมณนี้รุนแรงมาก รบกวนจิตใจมากและรบกวนได
ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ขณะนั่งสมาธิบังคับบัญชากันอยูนั้น มันยังดิ้นยังดีดตอหนาตอตา
มิหนําซ้ํายังลากเราไปไดตอหนาตอตา นาโมโหไมมีอะไรเกินกิเลสตัวนี้เลย รุนแรงมาก
มันจะหมอบลงไปสงบตัวลงไปดวยวิธีการที่กลาวนี้ และวิธีอดอาหารชวยการบําเพ็ญ
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เทานั้น จึงควรนํามาใชเสมอ อยาปลอยวิธีนี้ถาไมอยากใหมันลากเขาหลุมมูตรคูถตอ
หนาตอตา ตองปราบใหหนักมือนะกิเลสตัวดื้อดานรุนแรงนี่ อยาออมแรงเปนอันขาด
ความจริงเต็มตัวเราอยูแลว นั่งอยูนี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูก
กองปฏิกูลโสโครกดวยกันทั้งนั้น หาชิ้นใดที่วาเปนของสวยงามของสะอาดดังที่กิเลสตัว
จอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหน มันไมมี มีแตความจริงดังที่กลาวนี้ เพียงดูตัวของ
เรานี้ก็รูแลว นั่งอยูนี้ก็คือกองอสุภะแตละกองๆ กองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทัง้
ภายนอกภายในไมยกเวน เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวของกับรางกาย เชน เสื้อผา สบง
จีวร ที่อยูทอี่ าศัย จึงตองไดซักไดฟอกไดชะลางไดเช็ดไดถู เพราะสิ่งนี้มนั กระจายความ
จึงกลายเปนของ
ปฏิกูลความนาเกลียดของมันออกไปสูสิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับตน
สกปรกไปตามๆ กันหมด ตองไดซักไดฟอกไดเช็ดไดลางไดถอู ยูเสมอ กายมันแสดงให
เห็นชัดอยูเชนนี้ นี้คือความจริง จงพิจารณาใหลงสูความจริง ใจจะไดสบายหายหวง
พูดเรื่องความแปรสภาพเรายังไมเห็นไดชัด ก็เอาเรื่องความทุกขเขามาพิจารณา
ซิ เวลาไหนที่รางกายมันแสดงความสุขใหเรานัน้ เคยมีไหม ไมเห็นมี จะมีบางก็เวลา
สัมผัสสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคาวหวานเทานั้น ปรากฏนิดๆ ผานเขาไปนิด
หนอย วาหวานบาง วาอรอยบางก็วาเปนสุข อะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันธมันชอบก็มี
ความสุขนิดๆ ตามปกติที่อยูเฉยๆ มันไมแสดงความสุขใหเราเห็นเลย แตความทุกขนั้น
เต็มตัว มีไดทุกระยะ ทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไขไดปว ย นั่งนานมันก็เจ็บ ยืนนานมันก็ปวด
นอนนานมันก็ทุกข มีแตอาการของทุกขเต็มตัวบีบบังคับอยู มันมีความสุขที่ไหน เรา
เสกสรรเอาเฉยๆ วาสบายดีเหรอ ก็คือทุกขไมแสดงอยางโลดโผนรุนแรงใหเราเห็น
เทานั้น จึงวาสบายดีเหรอ แลวก็ตอบวาสบายดี ความจริงก็คือตัวไมสบายนั้นแลมัน
เต็มอยูในตัวเราตัวเขาผูวาสบายดี มีแตลมๆ แลงๆ ออกมาพูดกันถามกันเฉยๆ หา
ความจริงไมเจอ
จงพิจารณาแยกออกเปนสัดเปนสวน เอา สมมุติเราดูกายของเรานี่ เวลาตาย
เปนอยางไร อันใดที่จะไมเนาเปอยพุพองลงไปมีเหรอ นับตั้งแตบนศีรษะผมก็รว ง
พังทลายลงไปเพราะความเปอยยับยั้งตั้งตัวไวไมได อันนั้นก็เปอยอันนี้ก็พัง พังลงไปๆ
อันไหนที่เปนสวนออนที่ควรจะเปอยลงไปไดงายมันก็เปอยลงไป เชน หนัง เนื้อ เปอ ย
ลงไปๆ เอ็นเปอยลงไปขาดลงไป เมื่อไมมีอะไรชิ้นใดติดตอยึดเหนี่ยวกันไวแลว
รางกายทั้งรางนี้มันก็กองลงไปเต็มอยูในดินหมดใหเห็นอยางชัดเจน ขณะที่มันเปอยพัง
ลงไปนั้นมันมีความสวยงาม มีกลิ่นที่หอมชวนใหชมใหดมทีไ่ หน มันมีแตของปฏิกูล
โสโครกหมดทั้งรางนี้ แลวมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหน มันมีแตธรรมชาติอนั ตายตัวของ
มัน คือเปนของปฏิกูลอยูในระยะนั้นๆ เหมือนกันหมด
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นี่คือการพิจารณาใหเห็นความจริงของมัน
จิตใจยอมเบื่อหนายคลายความ
กําหนัดยินดี คลายความสําคัญมั่นหมายวาเราวาของเรา วาสวยวางาม จิตตองคลายตัว
ออกโดยลําดับ เมื่อปญญาเขาถึงไหน ปญญาขั้นใดก็เปนความจริงตามขั้นของตน
ปญญาเขาถึงไหนความจอมปลอมที่ทําใหยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดนั้น ก็สลายตัวลงไป ๆ
จนกระทัง่ รางกายทุกสวนพังทลายลงไปหมด
ผลที่เดนชัดก็คือกองกระดูกเกลื่อน
แผนดิน นั่นหรือเรา นั่นหรือของเรา นั่นหรือเขา นั่นหรือของเขา นั่นหรือสัตว นั่นหรือ
บุคคล นั่นหรือหญิง นั่นหรือชาย กองกระดูกเกลื่อนแผนดินนั่นหรือที่พึงใจรักชอบ
เมื่อเนื้อหนังมังสังตลอดถึงอวัยวะภายในเปอยพังไปหมดแลว สิ่งที่เห็นชัดเจน
เพราะเปนของแข็งที่คอยเสื่อมคลายหรือวาทลายลงไปเปนดินเปนธาตุเดิมนั้น
มัน
เปนไปอยางเชื่องชา จะเห็นอันนี้ชัดเจนกวาสิ่งอื่นๆ เปนกองกระดูกทั้งกอง นี่ทอนแขน
นี่ทอนขา นี่กระดูกอวัยวะสวนนั้นๆ นี้กระดูกซี่โครง นี้กระดูกสันหลัง นั้นกระดูก
กะโหลกศีรษะ บรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละ แลวดูซิที่นี่อันไหนที่เปนเรา อันไหน
เปนของเรา อันไหนเปนที่นารักนาชอบนากําหนัดยินดี ในบรรดาสิ่งทีเ่ ห็นอยูชัดๆ นี้ นี่
คือปญญาคลี่คลายดูดังนี้ จะแกตัวจอมปลอมไดโดยลําดับ ราคะตัณหาจะดับสนิทดวย
วิธีการนี้
กําหนดดูซิ กิเลสมันหลอกมันเสกสรรปนยอตบตาใหเราเชื่อทั้งๆ ที่มันไมมี
ความจริงเรายังเชื่อมันได นี้ปญญาเปนผูคลี่คลายหาความจริง เราทําไมจะคลี่คลาย
ไมไดและเชื่อความจริงตามปญญาไมไดดังที่กลาวมานี้
คลี่คลายลงไปถึงเรื่องความ
สลายความแตกความทําลาย ความเนาเฟะลงไปหมดทัง้ ขางหนาขางหลัง ขางบน
ขางลาง ขางซายขางขวา เนาไปดวยกันๆ เปอยไปดวยกัน นี่คือความจริง พนนี้ไปไมได
สัตวตัวใด บุคคลผูใดก็ตามเวลาตายแลวเปนอยางนี้ทั้งนั้น จึงเรียกวาความจริง ยัง
เปนอยูมันก็เปนใหเห็นชัดๆ อยูเชนนี้ เวลาตายยิ่งเพิม่ ความชัดเจนมากขึ้นจนไมอาจ
มองดูไดนั่นแล
จะนอนใหกิเลสมันตบหูตบตาเคลิบเคลิ้มหลงใหลอยูทําไมเมือ่
ทางออกยังมีอยู
กําหนดลงไปทุกชิ้นทุกสวน อันไหนที่จะควรเปอยลงไปกอน พังลงไปกอน ขาด
ลงไปกอน มันก็ขาดลงไปตามลําดับลําดาของมัน ผลสุดทายก็เหลือแตกระดูก มองไป
ไหนมีแตกระดูกแลวเปนยังไง นารักใครชอบใจที่ไหน จากนั้นเครื่องยึดคือเสนเอ็นมัน
ก็เปอยของมันลงไป หาทีย่ ึดกันไมไดก็ขาดพังทลายลงไปกองกันอยู ขอมือแตละขอ ขอ
เทาแตละขอ กระดูกตอกันแตละชิ้นละอันขาดจากความติดความตอ เพราะไมมีเครื่อง
ยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว
เมื่อเสนเอ็นพังไปหมดและเปอยไปหมดแลวเหลือแตกอง
กระดูก นั่นแลกองกระดูกดูเอาจะฝนความจริงไปไหน
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คนทั้งคนเปนอยางนี้เหรอ นั่นละความจริง ความจริงเปนขั้นๆ นี่คือความจริง
ขั้นหนึ่ง จริงไปเปนลําดับลําดา พิจารณาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเอง นี่ละคือความ
จริง เมื่อพิจารณาถึงความจริง ใจสลดสังเวช ใจเบาหวิวๆ ผลสุดทายทั้งๆ ที่เรา
พิจารณารางกายของตัวเอง ทั้งขณะที่กําลังพิจารณารางกายกําลังเปอยพังลงไปๆ ทัง้
ขณะที่ขาดพังทลายลงไปจนเปนกองกระดูก
เราพิจารณารางกายของเราอยูน่นั แล
ขณะนั้นความรูสึกทางรางกายหายไปหมด ไมปรากฏเลยวาไปอยูที่ไหน เหลือแตความรู
กับภาพที่ปรากฏอยูเทานั้น จิตใจไมมีอะไรจะเบายิ่งกวานั้น ทั้งความสลดสังเวชน้ําตา
รวง ทั้งที่สิ่งเหลานั้นมันก็พังทลายลงไป น้ําตามันก็รวงของมัน นี่แลน้ําตาที่มีคุณคา
น้ําตาที่มีราคา น้ําตาที่เปนอรรถเปนธรรม น้ําตาที่เปนน้ําสําหรับลบลางน้ํามหาสมมุติ
มหานิยม นี่เรียกวาน้ําตาที่จะกาวเขาสูอมตธรรม น้ําตาประเภทนีจ้ ะเปนน้ําอมตธรรม
ได พิจารณาลงไป วันนี้เทศนย้ํากายวิภาคในแงตางๆ มาก เพื่อความเขาใจอันถูกตอง
และแนใจแกทานนักปฏิบัติทั้งหลาย
พิจารณาอยางนี้แลว เอา วันหลังพิจารณาอีกแตอยาคาดนะ อยาคาดวาจะให
เปนอยางวันนั้นๆ เอาภาพวันนั้นมาใหเปนอยางปจจุบันนี้อยาทํา ผิด กําหนดลงไปใน
วงปจจุบันมันจะเห็นอาการใด วันนี้จะมีลักษณะเชนไร ใหมันเห็นตามหลักความจริงใน
ปจจุบันๆ ในขณะที่พจิ ารณานั่นแล นั่นแลถูกตอง อยาคาด สิ่งที่เปนไปแลวก็เปนไป
แลว วันนี้จะพิจารณาอยางนี้ เอา จะเปนยังไงใหเห็นตามความจริงในเวลาปฏิบัติ
โดยเฉพาะ ไมคาดไมหมายผลที่ผานมาแลว พิจารณารูเ อาใหมหาเอาใหม การเห็นจะ
เปลี่ยนแปลงเปนสภาพใดอาการใด แปลกตางกันไปอยางไรก็ตามดวยการพิจารณา
ทางดานปญญาแลว เปนความจริงดวยกันทั้งนั้น ไมผิด จะตางกันในอาการที่เห็นก็ไม
ผิดกันในหลักความจริง การพิจารณารางกายทําอยางนี้ ผูชอบพิจารณาอยางนี้จะเปนผู
ไดทั้งความสงบ ไดทั้งความแยบคายทางดานปญญา และจะไดหลักยึดภายในจิตใจ
การแนะนําสั่งสอนก็สั่งสอนตามหลักความจริงแทๆ ผูปฏิบัตติ ามหลักความจริง
ที่กลาวมานี้ ซึ่งความจริงเหลานี้ก็มีกับทุกคน เครื่องมือที่จะพิจารณาใหเห็นหลักความ
จริงเหลานี้ก็มีอยูดวยกัน ทําไมจะไมรูทําไมจะไมเห็น ทําไมจะไมเปน ตองเปนโดยไม
ตองสงสัย นี่ละการเบิกทาง การลบลางทุกข สมุทัย ภายในใจ ลบลางดวยวิธีการเหลานี้
ไปโดยลําดับ จนกระทั่งสติปญญามีความแกกลาสามารถเพียงพอแลว คําวาธรรมๆ นั้น
ไมตองถาม จิตเทานั้นจะเปนผูรูธรรมและทรงอรรถทรงธรรมเชนเดียวกับเคยแบกหาม
กองกิเลสมาเปนเวลานาน และแบกกองทุกขซึ่งเปนผลของกิเลสมาเปนเวลานานนั่นแล
อะไรจะรูยงิ่ กวาจิตไมมีในโลก
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การประพฤติปฏิบัติการพินิจพิจารณานั้นเปนมรรค เปนสาเหตุที่จะไดรับธรรม
ทั้งหลายอันเปนสวนผลปรากฏขึ้นที่ใจ ทําไมใจจะรับไมได ใจเปนภาชนะที่เหมาะสม
อยางยิ่งอยูแลวกับธรรมทั้งหลาย พิจารณาใหจริงใหจงั นักปฏิบัติเรา งานรื้อถอนวัฏ
จักรวัฏจิตเปนงานสําคัญมาก ถาพูดตามเรื่องของกิเลสมันไมมีอะไรงายแหละ ขึ้นชื่อวา
การบําเพ็ญตนเพื่อจะแยกทางจากกิเลสแลวเปนเรื่องยากทั้งนั้น เพราะกิเลสเปนขาศึก
กิเลสเปนผูกีดขวาง กิเลสเปนผูเกลี้ยกลอมใหวายากใหวาลําบากลําบน ทําใหจิตเปน
กังวลวุนวายไปในแงตางๆ อันจะทําความเพียรใหดอยลงและสิ้นไป กลายเปนเรื่องของ
กิเลสเสียทั้งมวล จงพากันระวังไวเสมอ กลมายาของกิเลสเปนเชนนี้ นี่เคยเปนมาแลว
จึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน ไมงั้นจะถูกมันตบตาเอา
ดวยเหตุนี้จงึ กลาวแลวเตือนเลาวา ไมมีอุบายไมมีอะไรจะละเอียดแหลมคมยิ่ง
กวาอุบายกลมายาของกิเลส ในสามโลกธาตุนี้จะมองเห็นตัวกิเลสไดยากที่สุด ถาไมใชผู
หนักในอรรถในธรรม เชื่อเปนเชื่อตายตอพระพุทธเจาจริงๆ เพราะกิเลสเคยเชื่อมันมา
นาน ผลมีแตถูกดัดสันดานเรื่อยมา ธรรมพาเปนก็เปนพาตายก็ยอมตายกับธรรม ไม
ยอมตายกับกิเลส ถาอยางนี้จะเห็นตัวกิเลสและฆากิเลสไดไมสงสัย เอา เปนก็เปน ตาย
ก็ตาย ทุกขก็ยอมรับ ผลก็ปรากฏขึ้นมาพอฟดเหวี่ยงกันไป ตอสูกันไป ตานทานกันไป
กิเลสที่มีกําลังมากแตกอนก็คอยออนลงไป
เพราะธรรมเครื่องตานทานมีกําลังมาก
ภายในใจ ยิ่งธรรมมีกําลังมากเพียงไร สิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็ยิ่งออนตัวลงไปๆ การที่
สิ่งเหลานั้นออนตัวลงไปมากเพียงไร ยิ่งเห็นไดชดั ภายในสติปญญาของเราวา สิ่งเหลานี้
เปนกลมายาหลอกหลอนมาเปนระยะๆ ระยะนี้หลอกอยางนี้ ระยะนั้นหลอกอยางนั้น
สติปญญายิ่งตามตอนเขาไปไมหยุดไมถอย
คําที่วาลําบากยากเย็นเข็ญใจนั้นก็จางไปๆ สุดทายคําวาขี้เกียจ คําวาออนแอ คํา
วาทุกขวาลําบากเพราะการประกอบความเพียรนัน้ ไมปรากฏเลย เพราะกิเลสประเภทนี้
มันสิ้นซากไป มีแตจะเอาทาเดียวเพราะเห็นโทษของมันประจักษใจวาเปนขาศึกแกใจ
ทั้งนั้น ไมเคยมีกิเลสตัวใดทําจิตใจใหมีคุณคาสงางาม และมีความสุขความสบายพอ
เปนที่แนใจไดแมตัวเดียว
สวนธรรมปรากฏขึ้นมากนอยเปนที่อบอุนเปนที่เย็นใจ เปนที่ไวใจไดทุกขั้นของ
ธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจ เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะเทียบเหตุเทียบผล เทียบความหนัก
ความเบา ความไดความเสีย ความสุขความทุกขระหวางธรรมกับกิเลสไมไดอยางถึงใจ
เลา เมื่อธรรมถึงใจแลวกิเลสตองหมอบ ความเพียรและธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แลวคําวา
ออนแอเปนตนจึงไมปรากฏ ความขยันหมั่นเพียรก็เปนไปเองไมตองบังคับบัญชา เปน
อัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุง มั่นเปนกําลังสําคัญ เพราะความเห็นแจงเห็นชัด
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ในคุณคาแหงธรรมที่รูแลวเห็นแลวประจักษใจหนึ่ง
เพราะความเห็นโทษของกิเลส
ประเภทตางๆ ที่บีบคั้นหัวใจมาเปนเวลานานหนึ่ง
การเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ กับการเห็นคุณคาของธรรมอยางถึงใจ ยอม
เปนการเพิม่ กําลังแหงความพากเพียร เพื่อขยับตัวเขาประชิดติดพันกับกิเลสโดยลําดับ
จนถึงไหนถึงกัน เปนกับตายไมสําคัญ สําคัญที่เอาตัวใหหลุดพนจากกิเลสโดยถายเดียว
เพื่อความรูแจงแทงทะลุตามเสด็จพระพุทธเจาใหทันในปจจุบันจิตนี้ ไมตอ งไปคาดกาล
โนนสถานที่นี่ เวล่ําเวลาโนนเวลานี้ เพราะความจริงเห็นเดนชัดอยูแลวภายในใจ นี่คือ
การเปดทางมรรค กิเลสก็ดับไปในขณะเดียวกันตามลําดับของมรรคที่มกี ําลัง
นิโรธคือผลพลอยไดจากการดับของกิเลสและกองทุกข ไมใชนิโรธตองทํางาน
เหมือนมรรค ไดแกสติปญญาที่ทํางานฆากิเลส นิโรธเปนผลพลอยได เชนเดียวกับทุกข
ที่ปรากฏขึ้นมานั่นแล ทุกขไมไดทํางาน กิเลสสมุทัยเปนผูท ํางานผลิตทุกข ทุกขดวย
อํานาจของกิเลสเปนผูผลิต
นี่ละการประกอบความเพียร ใหพงึ พากันเขาใจไว ขณะที่ความเพียรหนักๆ
หนักก็ชาง งานทุกประเภทที่เราเคยผานมาตองมีหนักมีเบา มีงานหยาบงานละเอียด
งานของจิตก็เหมือนกันเชนนั้น แตงานของจิตนีม้ ีการสิ้นสุดหลุดพนไปได เมื่อถึงขั้น
กิเลสหมอบราบหมดแลว ไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูภายในจิตใจนี้แลว งานก็หยุดไปเอง
นั้นแล งานคือความพากเพียรที่เคยไดรับความทุกขความลําบากยากเย็น เพราะการ
ตอสูกับกิเลส ยอมสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซากไปจากใจ
ตามหลักธรรมทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ,กตํ กรณียํ เสร็จแลวงานที่ไดฟาดฟน
หั่นแหลกกับขาศึกที่เต็มอยูภายในใจไดสิ้นสุดลงแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พูดใหเต็มเม็ด
เต็มหนวยใหถึงใจก็วา
งานของนักรบจบพรหมจรรยไดสิ้นสุดลงไปแลวดวยชัยชนะ
อยางเต็มภูมิ งานนอกนั้นทานไมถือวาสําคัญเหมือนงานฆากิเลสในวงของพระผูออกสู
สนามรบ เพื่อรบพุงชิงชัยกับกิเลสเลย งานฆากิเลสในครั้งพุทธกาลทานถือกันจริงๆ
กิเลสในครั้งนั้นคงดุรายมาก ตองทําการปราบปรามกันอยางหนัก ในตําราสวนมาก
แสดงแตวิธีตอสูกับกิเลส ฆากิเลสแทบทั้งนั้น
กิเลสสมัยนี้คงไมดรุ ายเหมือนสมัยพุทธกาล แมไมไดปราบมันก็ดูวาอยูสบายดี
ไมตองเขมงวดกวดขันเหมือนครั้งนั้น ก็เห็นพระกรรมฐานเราอยูสบายนี่ ยิ่งพระวัดปา
บานตาดดวยแลวสบายมากจนจะเนาเปอยไปเอง กิเลสก็ไมดุรายราวี ใครอยากสบายก็
ควรมาอยูวัดปาบานตาด อาจไดวิมานทั้งเปนไมตองขวนขวายใหลําบาก วัดนี้กิเลสก็
บอกนอนสอนงาย พระขีเ้ กียจทําความเพียรขึ้นเขียงคอยอยู กิเลสก็สนุกนอนไมตื่น ไม
มาสับยําเปนอาหารบางเลย กิเลสก็ขี้เกียจเปนเหมือนพระ อยูดวยกันไดแบบญาติสนิท
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มิตรทีร่ ัก ไมรังแกทําลายกัน กิเลสสมัยนี้ดีนาชม ใครอยากไดของดีไวชมไวโชวใหขี้
เกียจมากๆ ขยันแตกินกับนอนเปนพอ
งานทางศาสนาคืองานแกงานถอดถอนกิเลส ซึ่งเปนงานรากแกวของศาสนาโดย
แท เปนงานสําคัญมากในวงศาสนา ไมไดหมายถึงงานกอสราง งานขวนขวายดานวัตถุ
งานนั้นงานนี้วาเปนงานสําคัญของศาสนา นั้นเปนปริยาย เศษเดนของงานแกกิเลสงาน
ฆากิเลส
พระมาจากคนก็จําเปนตองมีที่อยูที่อาศัย ทานจึงเรียกวาปจจัยสี่ จีวรไดแก
เครื่องนุงหม บิณฑบาตอาหารความเปนอยูสําหรับเยียวยาธาตุขันธพอใหเปนไปในวัน
หนึ่งๆ เพื่อการประพฤติพรหมจรรย เสนาสนะก็ที่อยูที่อาศัย เชน กุฏิ กระตอบ รมไม
ชายปา ในถ้ํา เงื้อมผา เรียกวาเสนาสนะ คิลานเภสัช คือยาแกโรคแกภัยแกกันไปตาม
ความจําเปนเทาที่เห็นวาควรแกไขก็แกไขกันไป สิ่งเหลานี้เปนเครื่องอาศัยเทานั้น ไมได
บอกวาเปนรากแกวหรือเปนรากเหงาเคามูลอันแทจริงของศาสนา
ปจจัยทัง้ สี่นี้เปนสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพรอมอยูแลว เพื่อทําบุญให
ทานอยางไมอัดไมอั้น เพื่อสงเสริมผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อความพนทุกข เพื่อความ
เปน ปฺุญกฺเขตฺตํ เนื้อนาบุญของโลก เขาพรอมเสมอ แมเขาทําไมไดเขาก็ยินดีเคารพ
เลื่อมใส อยากกราบไหวบูชา อยากถวายจตุปจจัยไทยทานตอทานผูตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติอันเปน สุปฏิ…,อุชุ…,ญาย…,สามีจิปฏิปนฺโน เปน ปฺุญกฺเขตฺตํ คือเปน
เนื้อนาบุญของโลก โลกตองการโดยทั่วกันไมมีใครรังเกียจของดีพระดี เฉพาะอยางยิ่ง
โลกชาวพุทธเราพอใจอยางยิ่ง ผูไมสนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางตําหนิไมได
ถึงเขาตําหนิ เมื่อเราอยูดแี ลวมันก็เปนเพียงลมปากสกปรกหามไมได เพราะโลก
นี้มีทั้งดีทงั้ ชัว่ จิตใจมีทั้งใจดีใจชั่ว จึงมีทั้งคนดีคนชั่ว ถือเปนประมาณไมได เอาตัวของ
ผูปฏิบัติธรรมนี้แลเปนประมาณของตัวเอง
นําธรรมเขามาเปนเครื่องวัดเครื่องตวง
ถูกผิดที่ตรงไหนแกตรงนั้น การตําหนิติชมตัวเองไมกระเทือนโลก นอกจากเปนผลดีแก
ตัวเราเองซึง่ เปนผูรับผิดชอบตัวเอง
เรื่องปากของคนนั้น อันไหนที่จะเปนคติ เปนผลดีแกการพิจารณา การบําเพ็ญ
การทําประโยชนของเรา นําเขามาเปนเครื่องสงเสริม อันใดทีจ่ ะมาตัดทอนความดีของ
เราใหดอยลงไปทัง้ ๆ ทีห่ าความจริงไมได สิ่งนั้นใหตัดทอนออกไป จึงชื่อวาเปนผูฉลาด
ปฏิบัติตนรักษาตน นี่นักปฏิบัติใหรอบตัวเชนนี้ รักษาตัวอยางนี้ยอมถูกทาง
งานภาวนานี้แหละเปนงานสําคัญของพวกเรานักปฏิบัติ ไมมีงานอื่นใดยิ่งกวา
งานนี้ ไมมีอะไรจําเปนยิ่งกวางานนี้ งานนี้เปนสิ่งจําเปนประจําตัวตลอดเวลาอิริยาบถ
เพราะเคยจมมาแลวในวัฏสงสาร ซึ่งเปนมาดวยความทุกขความทรมานทั้งนั้น ไมได
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เปนมาดวยความรื่นเริงบันเทิง มีความสุขความสบายพอใหตายใจ มีแตแบบสุขกับทุกข
เจือปนกันมา มากกวานั้นก็มีแตความทุกขความทรมานดวยกิเลสเปนเชื้อไฟเผาจิตใจ
มาตลอด ขึน้ ชื่อวากิเลสอันเปนเชื้อของไฟแลว จะอยูในภพใดก็ตองมีเผาลนกันตามภพ
ชาติของตนอยูนั่นแล จงฟาดฟนลงไปใหมันแหลกหมดไมมีอะไรเหลือเปนเชื้อแมนดิ
เดียวเลยนั้น อยูไหนอยูเถิด จะไมมจี ิตดวงใดเสมอดวยจิตดวงนั้น จะไมมีจติ ดวงใดที่
สงบราบคาบปราศจากสมมุตเิ ครื่องกอกวนใดๆ ทั้งสิ้นยิ่งกวาจิตดวงนั้น ถาวาอิสระก็ไม
มีอะไรเกิน สามโลกธาตุนี้เปนสมมุตทิ ั้งมวล จิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติกอกวนไมได
แลวจะเอาสมมุติตัวใดเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตประเภทนั้นไดละ พูดแลวย้ําเลาผูฟง
ถึงใจบางหรือเปลาก็ไมรู ผูเทศนจะหมดลมปากอยูแลว ยังไมมีอะไรกระเตื้องบางหรือ
นี่พูดแหงผลการประพฤติปฏิบัติมาดวยความลําบากลําบน ตะเกียกตะกายจะ
เปนจะตายก็ฟาดฟนกันมาสูกันมา ผลรายไดเปนเชนนี้ คุมคา ประเสริฐสุด
ความทุกขอยางอื่นเราเคยทุกขมาแลว ทุกขเพราะความเพียรทําไมเราจะทอถอย
เพราะมันเปนทุกขประเภทเดียวกัน แตผลตางกัน เราทุกขดวยความชอบธรรม สุขคือ
ผลจึงเปนไปดวยความชอบธรรม เอาใหจริงใหจงั นักปฏิบัติ ใหมีหลักมีเกณฑภายในใจ
อยาทําแบบลุมๆ ดอนๆ ทั้งๆ ที่ครูบาอาจารยสั่งสอนอยางเปนอรรถเปนธรรม ถูกตอง
แมนยํากับหลักการปฏิบัติและการแกกิเลสทุกประเภทไป ไมมอี ะไรที่นาสงสัยในการสั่ง
สอน นอกจากเปนเรื่องของตัวเองทีท่ ําใหเหลวๆ ไหลๆ ตามนิสัยของกิเลสฝงใจ มันจึง
เอาจริงเอาจังกับอะไรไมได ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไมไดภายในตัว เราจะเอาความจริง
จากที่ไหนจากอะไร ไมวาจะไปเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตงั้ แตเรื่องของกิเลสพัวพัน
ผูกมัดจิตใจอยูตลอดไป
เราก็เคยทุกขเพราะการถูกผูกมัดมาแลวสงสัยที่ไหนอีก พอจะไปวิเศษวิโสกับ
ภพนั้นชาตินี้ นอกจากวิเศษเพราะความไมเกิดเนื่องจากความสิ้นกิเลสโดยประการทัง้
ปวงแลวเทานั้น ในหลักธรรมทานกลาววา ทุกขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขไมมีแกผูไมเกิด
นั่น คือผูไมเกิดเพราะหมดเชื้อแลวนั่นแล ไมใชผูสูญ สูญยังไง ความบริสุทธิ์เปนความ
บริสุทธิ์ เอาความสูญมาจากไหน ความสูญเปนเรื่องของสมมุติ เปนเรื่องของจําพวก
อุตริแบบดนเดาเกาหมัดตางหาก พวกนี้เปนพวกสังหาร เปน สรณํ คจฺฉามิ ไดอยางไร
อันนั้นมีอันนี้สูญมันเปนเรื่องของสมมุติ วิมุตติจิตเปนสมมุติเมื่อไร จะเอาความสูญ
ความสิ้นความสูญความมีมายุงกับวิมุตติไดยงั ไง มีก็แบบบริสุทธิ์ ถาวาสูญก็สูญแบบ
บริสุทธิ์ไมไดสูญไมไดมีแบบโลกสงสาร หากจะใหชื่อใหนามก็เปนอยางนั้น ธรรมนั้นอยู
เหนือโลก เอาโลกเขาไปเหยียบย่ําทําลายธรรมชาติที่เหนือโลกไดอยางไร ความมีอยูกับ
ความสูญไปเปนเรื่องของโลกสมมุติ ความบริสุทธิ์เปนธรรมเหนือโลกสมมุติ เอามายุง
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กันทําไม ทําใหรูซิ งมเงากันอยูทําไม ตัวจริงมีอยู จงเอาใหรูใหเห็นซินิพพาน ทนสงสัย
ไรประโยชนไรความหวังอยูทําไม เราไมใชโมฆบุรษุ
การฝกหัดใจ อยูไหนใหมีสตินี้สําคัญมาก เราพูดขามสติไปไมได ขามปญญาไป
ไมได สติปญ
 ญาเปนสําคัญมากทีเดียว เดินไปไหนมาไหนก็ตาม แมที่สุดบิณฑบาตก็ให
มีสติ รับบาตรก็มีสติอยูกับตัว จะพิจารณาเปนธาตุก็ไดในการรับบาตร ทั้งผูร ับผูใส
บาตรทั้งขาวแลกับ จะพิจารณาอะไรก็แลวแต เคยกําหนดอะไรอยูเราจะกําหนดธรรม
บทนั้นอยูประจําใจก็ได มีสติเปนเครือ่ งประคับประคอง นั้นแลทานเรียกวาบิณฑบาต
เปนวัตร คือวัตรปฏิบัติ เดินบิณฑบาตก็เปนขอปฏิบัติ ขณะรับบาตรก็เปนขอปฏิบัติ ฉัน
ก็เปนขอปฏิบัติถามีสติอยูกับตัว
ฉันหนเดียวเปนวัตร การฉันก็มีสติสตังพิจารณา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ
ปฏิเสวามิ พิจารณาดวยความแยบคายวาสิ่งเหลานี้เพียงเปนเครื่องเยียวยาธาตุขันธ
เทานั้น อาหารคาวหวานที่มีอยูภายนอกนี้ มีกลิ่นเปนอยางนั้น มีรสเปนอยางนี้ มีสีสัน
วรรณะเปนอยางนั้น แตเวลาเขาไปคลุกเคลากับน้ํามูกน้ําลายซึ่งเปนของปฏิกูลโสโครก
และผานลงไปภายในแลวเปนของปฏิกูลไปดวยกันหมด แลวจะตื่นเตนกับรสกับชาติกับ
อาหารประเภทใดเลา เมื่อพิจารณาธรรมเครื่องแกกันอยู กิเลสเปนเครื่องหลอกเมื่อมัน
แทรกเขามา สติปญญาหรือการพินิจพิจารณาของเราแทรกกันเขาไป แกกันเขาไป
แลวจะไปตืน่ เตนทะเยอทะยานกับปจจัยอันใด อาหารก็อยางที่วานี้
จีวรก็เพียงเอามานุงหมใชสอยพอปกปดสกลกายใหเปนเหมือนมนุษยทั่วๆ ไป
ไมเปนที่รังเกียจเทานั้น
ที่อยูอาศัยก็เพื่อกันแดดกันฝนบรรเทาความรอนความหนาว เพื่อความเพียรให
เปนไปดวยความสะดวกในการอยูอาศัยเทานั้น ไมไดเพื่อความหรูหราฟูฟา อะไรเลย
ปจจัยสี่ก็เพียงอาศัย ไมมีอะไรยิง่ กวาธรรม ไปที่ไหนตองใหเปนวัตร ฉันเปน
วัตรก็ฉันอยางนี้เอง เรียกวาฉันเปนวัตร ไมไดฉันไปดวยความโลเลโลภมากในอาหาร
ปจจัยทัง้ หลาย ซึ่งเปนนิสัยของกิเลสตัวหาเมืองพอไมได ยิง่ กวาลิงรอยตัวเปนไหนๆ
เราไมใชลงิ เราเปนพระทัง้ องค ใหมีสติสตังพินิจพิจารณาเปนธรรมรอบตัว การ
บิณฑบาตก็เปนวัตร การฉันก็เปนวัตรถามีกฎบังคับตัว ฉันใหเปนวัตรก็เปน ฉันใหเปน
กิเลสตัณหาก็เปน
บิณฑบาตวาไปโปรดสัตวมันก็ไมใชโปรดสัตวถาไมมีสติ สตฺต แปลวาอะไร
แปลวาผูของ เราของหรือเราพนแลวเวลานี้ นั่นแหละโปรดสัตวก็คือโปรดเรานี้แลกอน
อื่น ถาโปรดเราไดกโ็ ปรดคนอื่นได ถาโปรดเรายังไมไดก็โปรดคนอื่นไมได และไม
เรียกวาไปโปรดสัตว ยังฆาตัวเองอยูดวยการไดเห็นไดยินการสัมผัสตางๆ ในเวลาไป
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บิณฑบาต เพราะความขาดสติไมสํารวม การไปการมาที่ไหนๆ ถาขาดความสํารวมระวัง
ดวยสติก็ทําลายตน และทําลายศรัทธาผูใหทานไปในตัวนั่นแล
การบิณฑบาตเปนขอวัตร คือไปดวยทาทางของผูมีความเพียรดวยสติปญญา
ประจําตน ไมหวังอะไรยิง่ กวาธรรม จะเรียกวาโปรดสัตวก็พอได ถาโปรดตนแบบนี้ยัง
ควรจะเปนมงคลแกผูอื่นได ถาไปแบบโลภโลเลในอาหาร นั่นคือไปตะกละตะกลามนา
เกลียดที่สุด โลกขยะแขยง การโปรดสัตว สตฺต แปลวาผูของ ผูยังของในวัฏฏะ เราก็ยัง
ของ บิณฑบาตก็โปรดเรานี้แลกอนอื่น พิจารณาแกไขดัดแปลงเราไปโดยตลอด มีสติ
ระมัดระวังรักษาตัวอยูเสมอ เรียกวาโปรดสัตว สัตวตัวนี้คือเรานั่นตัวโปรดยาก จง
โปรดใหพนทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของพัวพันทางจิตใจ อยูโดยลําพังตัวเองก็โปรด ไป
บิณฑบาตก็โปรด พิจารณาโปรดเจาของอยูตลอดเวลาดวยการสํารวมระวัง อยาทําลาย
เจาของดวยความโลเลหาสติสตังไมได ดวยความประมาทนอนใจอันเปนเรื่องของกิเลส
เพชฌฆาต ซึง่ เคยฆาเคยทําลายสัตวโลกมาแลวไมนาสงสัย
การฉันคือการบํารุงรางกายหรือการโปรดรางกาย ความมีสติปญญาพิจารณา
อาหารในบาตรดวย ปฏิสงฺขา โยนิโส โดยความแยบคายเพื่อไมหลงไมติดในรสอาหาร
ชนิดตางๆ คือการโปรดใจ รักษาใจ บํารุงใจ ทัง้ การบํารุงรางกาย ทั้งการบํารุงจิตใจ
ดวยการฉันและการพิจารณาอาหารดวยความแยบคายที่กลาวมา เปนความชอบธรรม
ในปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ครั้งพุทธกาลทานเขมงวดกวดขันทั้งการบิณฑบาตและการขบฉัน
จนมีกฎ
ขอบังคับไวในพระวินัย และมีเปนธุดงคขึ้นมาในการบิณฑบาตเปนวัตร การฉันเปนวัตร
เพื่อเปนความสวยงามของพระ และเปนเครื่องชําระกิเลสไปในการบิณฑบาต และการ
ขบฉันไมใหเปนการสั่งสมกิเลส และอาบัติโทษขึน้ มาในขณะเดียวกัน
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

สูเพื่ออิสระของจิต
การปฏิบัติธรรมเพื่อแกเพื่อถอดถอนกิเลส อยานําเวล่ําเวลา อยานําความ
ลําบากความทุกขเพราะการประกอบความเพียรมาเปนอุปสรรค หรือมากีดขวางทาง
ดําเนินของตน เชน พอเริ่มลงมือปฏิบัติเทานั้นก็อยากจะบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม
คือมรรคผลนิพพานเสียตั้งแตเริ่มแรก ก.ไก ก.กา ทั้งที่ยังอานไมออก ยังอานไมจบ
เชน อีกกี่วันกี่ปกี่เดือนถึงจะสําเร็จ ถึงจะผานพนไปได อันนี้มันเปนเรื่องเอาเวล่ําเวลา
เขามากีดมาขวางมาทําลาย ซึ่งเปนกลอุบายของฝายต่ําจะทําใหทอใจ พากันทราบไหม
วาเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละ แตเจาตัวไมทราบ ยังเคลิบเคลิ้มไปตามมโน
ภาพที่กิเลสวางกับดักไว แลวก็ถูกกับมันจริงๆ ดวย พอวาดภาพเสร็จกําลังใจก็ออน
เปยกลงทันทีทันใด หาทราบไมวาภาพนั้นคืออาวุธตัดแขงตัดขาตัวเองใหกาวไมออก
พอจะเริม่ ทําความดี เฉพาะอยางยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆากิเลส ก็ใหกิเลสมาฆา
เราเสียกอน มาทุบมาตีใหเจ็บใหปวดใหแสบใหรอน ใหเกิดความยุงเหยิงขึ้นมาภายใน
ใจ ใหเอาเวล่ําเวลามากีดมาขวาง ใหเอาความทุกขความลําบากในการประกอบความ
พากเพียรมากีดมาขวางมาสกัดลัดกั้นไวหมด จนหาทางเดินเพื่อฆากิเลสไมได นี่เรียกวา
กิเลสฆา ทุบตีเราใหทอถอยออนแอ เหลานี้ลวนเปนอุบายของฝายต่ําที่เราไมสามารถ
ทราบมันไดเลย จงพากันทราบไปตามที่อธิบายมานี้ นี่เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลไมใช
เรื่องของธรรม นี่แลกลอุบายของเพชฌฆาตฆาคนฆาพระฆาเณรใหตายเกลื่อน ลนเสื่อ
ลนหมอน ลนที่นอนหมอนมุง ราวกับขอนซุงหนาโรงเลื่อยจักร
เรื่องของธรรมนั้นมีแตความมุงมั่น ที่จะถอดจะถอนฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลส
ไมวาวันวาคืนวาปวาเดือน ไมวาอิริยาบถใด ไมคํานึงถึงกาลเวลาอิริยาบถหรือสถานที่
ตางๆ เพราะกิเลสอันแทจริงนั้นอยูภายในใจ ไมอยูกับเวล่ําเวลา ไมอยูกับสิ่งใด การ
พิจารณา การประพฤติปฏิบัติ จึงตองใชอุบายวิธีใหทันกับกิเลสดังที่กลาวมานี้ นั่นจะมี
ทางไปไดโดยลําดับไมอับจน
ความทุกขความลําบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกอยูแลว ไมวางานใดก็ตองมีทุกข
มากนอยตามความหนักเบาของงาน นี่งานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝงจมอยูภายใน
จิตมากี่กัปนับไมถวน จะใหถอดถอนงายๆ เหมือนถอดถอนเสนหญาไดอยางไร แมแต
ถอดถอนเสนหญาก็ยังตองเจ็บปวดหัวแมมือ
แตตองถอดถอนตามความจําเปน
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ไมเชนนั้นจะทําใหสถานที่อยูอาศัยรกเปนดงเสือไปหมด
หัวหนามคือกิเลสมันไม
เหมือนหัวหญาเสนหญา มันฝงลงในขั้วหัวใจมาเปนเวลานานแลว ทําไมจะถอดถอนไม
ยาก ก็ตองยากเปนธรรมดา
เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไมควรเอาเวล่ําเวลา เอาความทุกขความลําบากดังที่
กลาวมาแลวนี้มาเปนอุบายหาทางออกตัวอันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จะหาทางกาว
เดินไมได ใหสับยําลงที่จิต ทุกขหรือไมทุกขไมตองสนใจ เชนเดียวกับนักมวยที่เขาตอย
กันบนเวที เขาไมคํานึงถึงความเจ็บปวดแสบรอนในขณะที่ชกตอยกัน นอกจากมันทน
ไมไหว หกลมกมกราบหรือถูกน็อกลงไปเทานั้น ในขณะที่เขาชกตอยกันนั้น ถารายใด
คํานึงถึงความเจ็บปวดแสบรอนอยูแลว รายนั้นแหละจะตองแพโดยไมตอ งสงสัย นี่การ
ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการตอสูกับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกัน หากความรูสึกนึก
คิดของเราเปนไปในทางออนแอ กลัวทุกขกลัวลําบากอันเปนฝายของกิเลสตองการแลว
เราจะแพมันตลอดไปหาวันชนะไมได
อยางไรก็ตองใหถือหลัก พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เขามาฝงใจไวเสมอ
พุทธะทานดําเนินอยางไร ทานสะดวกสบายไหม หรือทานทุกขมากนอยเพียงไร
พระสงฆสาวกแตละองคๆ นั้นทานไดรับความลําบากมากนอยเพียงไรทานจึงไดบรรลุ
ธรรม และสิง่ ที่ทําความลําบากแกทานคืออะไร ก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้ กับที่ฝง ใจ
พวกเราลึกขนาดไหนฝงใจทานก็ลึกขนาดนั้น การถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกัน จะ
ทําใหมีความสะดวกสบายไปเสียแตเราคนเดียวนั้นมันเปนไปไมได นี่ก็เสียใหกลมายา
ของกิเลสอีก ฉะนั้นจึงไมตองตัง้ อันใดที่จะเปนชองทางของกิเลสสอดแทรกได ให
พยายามระมัดระวังรักษาอยูเสมอ จึงชื่อวาเปนผูเรียน เปนผูปฏิบัติ เพือ่ ใหทันกับกล
ของมัน จะแกกันไดโดยไมตองสงสัย
เวลานั่งสมาธิก็ดี เวลาเดินจงกรมก็ดี หรืออยูในอิริยาบถใดก็ดี ใหพึงทราบวา
กิเลสนั้นมีอยูทุกอากัปกิริยา ทุกกาลสถานที่ ทุกอิริยาบถ และเปนขาศึกตอเราอยู
ตลอดเวลา การประกอบความเพียรในทาตางๆ จึงตองเปนผูมีสติอันเปนทาตอสูอยู
เสมอ เรื่องสติเปนสิ่งสําคัญมากทีเดียว จงฝกอบรมจนกลายเปนสัมปชัญญะ เพราะการ
ฝกสติ การตั้งสติสืบตอกัน ใหมีทาตอสูอยูเสมอ อยาเปนลักษณะเหมอๆ มองๆ
เลินเลอเผลอตัวเถลไถลหาสติสตังไมได เหมือนคนไมมีจิตมีใจ ทั้งที่มจี ติ ใจและ
ประกอบความเพียรอยู
ธรรมเปนของประเสริฐเลิศโลกอยางแทจริง ไมมีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะ
เสมอเหมือนธรรมนี้ได จึงยกใหวาเปนโลกุตรธรรม แปลเอาความวา ธรรมเหนือโลก
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ความประเสริฐก็เหนือโลก ความสุขก็เหนือโลก ความอัศจรรยก็เหนือโลก ขึ้นชื่อวา
ความดีแลวเหนือโลกทุกอยาง จึงเรียกวาธรรม
กิเลสทุกประเภทเปนสิ่งทีต่ ่ําและเปนขาศึกตอธรรมและตอจิตใจ ตามประเภท
ตามขนาดของมัน ใหพากันทราบไวเสมอ รวมลงแลววาเปนตัวภัยตอจิตใจและเปนตัว
ภัยตอธรรม ผูบําเพ็ญธรรมก็คือผูแกผูถอดถอน ผูตอสูกับกิเลส จึงตองมีความเขมแข็ง
บึกบึน จะทอแทออนแอไมได เพราะความทอแทออนแอไมใชทางเดินของธรรม แต
เปนทางเดินของกิเลสมาเปนเวลานานแลว นิสัยของสัตวโลกมีเราเปนสําคัญแตละรายๆ
ที่อยูใตอํานาจของมัน จึงมักเดินตามกลอุบายของมันเพื่อตอสูธรรม ลบลางธรรมอยู
เสมอ โดยเจาตัวไมรูวาเปนทาทางของกิเลสเอาเราเปนเครื่องมือตอสูกับธรรม ทั้งที่
ภูมิใจวาตัวบําเพ็ญธรรม ความแยบยลของกิเลสมีหลายชนิดไมอาจพรรณนา เชน
ความออนแอ ความขี้เกียจบําเพ็ญภาวนา ความไมเอาไหน เหลานี้ลวนแตกลอุบายอัน
แยบยลของกิเลสทั้งมวล จงพากันทราบไว จะไมหลงกลของมันไปนาน
ถาอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น และสาวกทั้งหลาย
ทานรูทานเห็นและไดนําธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรา จงพยายามตักตวงแตบัดนี้ดวย
ความเขมขนทางความเพียร คําวาประเสริฐๆ นัน้ ทานประเสริฐเพราะธรรม ไมใชธาตุ
ใชขันธประเสริฐ ไมใชจิตที่เต็มไปดวยกิเลสนี้ประเสริฐ แตเปนจิตทีห่ ลุดพนแลวจาก
กิเลสอาสวะ ซึ่งเปนสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณคาไมไดนี้ตางหาก จึงเปนผูวิเศษ
ขึ้นมา เปนผูประเสริฐขึน้ มา เปนใจประเสริฐขึ้นมา
หากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพนไปแลว กับจิตที่ถูกจองจําอยูในเรือนจําคือวัฏจักร
เฉพาะอยางยิ่งจิตถูกจองจําอยูตลอดเวลา ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาประเภทตางๆ นี้
ก็ไมผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจํา นักโทษเหลานั้นไมวาจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือ
คดีใด ลหุโทษ ครุโทษก็ตาม เมือ่ กาวเขาไปสูความเปนนักโทษแลวยอมเปนนักโทษ
ดวยกันหมด ไมมีใครมีเกียรติ และตองอยูใตอํานาจของผูคมุ เสมอ นายหัวหนานาย
คุมนักโทษยังมี หมดอิสระแลวเมื่อกาวเขาไปสูเรือนจํา ตองอยูในบังคับบัญชาของนาย
คุมนักโทษทัง้ นั้น การอยูการกินการหลับการนอน การเคลื่อนไหวไปมา การขับการถาย
อยูในความจองมองอยูในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษตลอด เมื่อหาอิสระ
ไมไดแลว นักโทษจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจํานั้น จําตองทนเสวย
วิบากกรรมที่ตนทําตลอดไปจนกวาจะสิ้นโทษ
บางรายก็โทษตลอดชีวิตและตายใน
เรือนจํานั้น เหลานี้เปนสิ่งพึงปรารถนาแลวหรือ พิจารณาซิ
จิตใจที่ถูกจองจําอยูดวยอํานาจของกิเลสอาสวะประเภทตางๆ ก็เปนเชนนั้น ไม
วาจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมา คิดปรุงในเรื่องใดก็ตาม จิตตองอยูในความบังคับบัญชา
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อยูในความฉุดลากของกิเลสพาใหเปนไปทั้งนั้น แลวจิตจะหาอิสระมาจากอะไรที่ไหน
ทั้งๆ ทีร่ ูๆ แตมองหาตัวผูรู จุดผูร จู ริงๆ ไมเจอ เพราะถูกหุมหอปดบังดวยสิ่งมืดดํา
ทั้งหลายที่มีอํานาจเหนือจิต จิตหาอิสระไมไดจะมีคุณคาอะไร ยอมไมผิดอะไรกับ
นักโทษในเรือนจํา นี่แสดงขอเทียบเคียงระหวางนักโทษในเรือนจํากับจิตที่เปนนักโทษ
ในวัฏจักร
นี่เทียบเรื่องธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจาประทานไว ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบ
ที่ใจของผูป ฏิบัติธรรม วาความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระทางจิตใจ เพราะ
อํานาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นตางกันอยางไร จิตที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยูตลอดเวลา
หรือจิตหนาแนนไปดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ นั้น ยอมไมผิดอะไรกับ
นักโทษในเรือนจําซึ่งหาความสุขกายสบายใจไมได แตนักโทษในเรือนจํายังมีเวล่ําเวลา
พนจากโทษไปได สําหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏจิตหาเวล่ําเวลาไมได ถาไมปลดเปลื้อง
ตนเองดวย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ชวยตัวเองดวยวิธีการตางๆ ในทางความพากเพียร
โดยนําอุบายจากครูจากอาจารยที่แนะนําพร่ําสอนโดยถูกตองแลว เขาไปเปนกําลังใจ
และเปนเครือ่ งดําเนินถอดถอนกิเลสไมหยุดหยอน สิ่งที่ปด บังทั้งหลายนี้ก็คอยหมดไป
จางไป เพราะอํานาจแหงธรรมซึ่งเปนธรรมชาติที่สะอาดชะลางอยูโดยสม่ําเสมอ จิตใจก็
จะฉายแสงออกมา เชน ฉายออกมาในทางสมาธิใหเปนความสงบเย็นใจเปนขั้นๆ ของ
สมาธิ และฉายแสงออกมาเปนแววของปญญาตามขั้นของปญญาโดยลําดับ จิตใจเริ่ม
ฉายความสวางไสว ฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาไมหยุดหยอนเพราะอํานาจแหง
ความเพียร กิเลสที่หุมหอจิตใจก็คอ ยจางออกไปเพราะถูกชะลางดวยความเพียร
จิตเริม่ ฉายแสงตั้งแตขั้นสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการบําเพ็ญ ดวยการ
ประกอบภาวนา จึงจะเปนสมาธิขึ้นมาได จะเปนปญญาขึน้ มาไดก็เพราะการพิจารณา
คิดคนในแงตาง ๆ เกี่ยวกับรางกาย เฉพาะอยางยิ่งรางกายของเราคือกองรูปของเรา
พิจารณาแยกแยะเปนสัดเปนสวนตามความจริงของมัน จะแยกไปทางอสุภะอสุภังก็ได
แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไมผิด พอพิจารณากายละเอียดลงไปก็แยกเปนไตรลักษณคือ
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สวนหยาบก็แยกเปนอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกไปกอน นี่คืออุบาย
ของปญญาเคลื่อนตัวเคลื่อนอยางนี้ ถาไมนําคิดไมพาคิดปญญาจะไมคดิ ปญญาจะไม
เกิด แมสมาธิจะละเอียดแนบแนนขนาดไหนก็เปนสมาธิอยูนั่นแล สมาธิจะไมแปร
สภาพเปนปญญาไดเลย ถาพิจารณาโดยทางปญญาดังกลาวแลวจึงจะเกิดปญญาขึน้ มา
ได
เพียงสมาธิมคี วามสงบแลวปญญาจะเกิดเองนั้น อยาเขาใจผิดไป นี่เปนความ
คาดความเดาของการเรียนตํารับตํารามาเทานั้น
ไมไดสมั ผัสสมาธิอยางแทจริงดวย
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ภาคปฏิบัติโดยทางจิตตภาวนาจึงตองพูดเชนนั้น ถาไดเขาสูแนวรบคือภาคปฏิบัติจิตต
ภาวนาตองประสบเหตุการณตางๆ ภายในจิตโดยไมตองสงสัย เชน สมาธิเกิดเพราะ
เหตุผลกลไกอะไร ผูมจี ติ เปนสมาธิไมสงสัยการกระทําของตน และปญญาเกิดเพราะ
เหตุใด ผูปฏิบัติดานปญญาเทานั้นจะเปนผูทราบความจริงอันนี้ ไมพจิ ารณาปญญาอยู
เฉยๆ จะเกิดขึ้นไมได อยูในสมาธิอยูกี่ปกี่เดือนอยูจนกระทั่งวันตาย จิตก็เปนสมาธิอยู
เชนนั้นจะไมเกิดปญญาไดเลย ถาไมนําออกพินิจพิจารณาดวยอุบายของปญญาไปกอน
ในขั้นเริ่มแรกเจาของตองฉุดตองลากออกไปพินิจพิจารณา เพราะจิตติดความ
สงบ ถาพูดถึงเรื่องความสงบผูปฏิบัติสวนมากมักจะติด เพราะจิตหาความสงบสุขอยู
แลว เพียงขัน้ แหงความสงบจิตก็คิดวาเปนสุขพอตัวสําหรับจิตในขั้นนี้ จึงตองหลงตอง
ติดในสมาธิ ไมคิดวาความสุขจะมีละเอียดยิ่งกวานี้ไป หรือไมสนใจคิดวาความสุขที่ยิ่ง
กวานี้ยังมี เพราะฉะนั้นจิตจึงติดสมาธิไมสนใจพิจารณาทางดานปญญา
หากคนที่มีสมาธิแลวปญญาจะเกิดขึ้นเองนั้น จะไมมีใครติดสมาธิในโลกนี้ จะ
หมุนตัวทางดานปญญาไปเอง แตเมือ่ จิตยังไมถึงขั้นหมุนตัวจะไมหมุน ยังไมถึงขั้นเกิด
เองโดยอัตโนมัติ ปญญาจะไมเกิด จะตองไดใชความพินิจพิจารณาพาคิดพาอาน
ไตรตรองไปเสียกอน จนกระทั่งอุบายตางๆ ปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมา แลวจึงเปน
เครื่องสนับสนุนใหมีกําลังใจ เพราะไดเห็นผลของปญญาทีพ่ ิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตาม
อยางชัดเจน ปลอยวางไดเปนลําดับลําดา จากนั้นก็เห็นผลเห็นคุณคาของปญญา แม
ปญญาก็พอใจทีจ่ ะพินิจพิจารณา โดยไมตองถูกบังคับดังแตกอน จนถึงขั้นปญญา
อัตโนมัติ ตองไปจากเบือ้ งตนนี้เสียกอน ในเบื้องตนเปนสําคัญ ปญญาจะเกิดตองเกิด
ดวยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรก
ขั้นตอไปเมือ่ ปญญาไดเห็นผลของตนที่พิจารณาแลว ปญญาก็คอยกาวไปเอง ถึง
จะเชื่องชาก็พยายามตะเกียกตะกาย เมื่อถึงขั้นปญญาอัตโนมัติ คือปญญาที่คลองตัว
แลวนั้น ไมมีกาล ไมมีสถานที่ ไมมีอิริยาบถ แตปรากฏหมุนตัวเปนเกลียวอยูกับงาน
ไดแกการฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลส แยกแยะอาการตางๆ ของธาตุของขันธที่มีกิเลส
สอดแทรกอยูทุกแงทุกมุมในรางกายและกองนามธรรม คือเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณที่กิเลสจับจองไว
เพราะฉะนั้นสติปญญาจึงตองสอดแทรกไปทุกแงทุกมุม
นอกจากรูปกายนี้แลวยังตองพิจารณาเรื่องทุกขเรือ่ งสุข เรื่องเฉยๆ ทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เวลาสรุปความลงแลวก็ไปอยูที่สัญญากับสังขาร อาการทั้งสองนี้ละเอียดลออ
มาก สุดทายก็รวมลงไปสูจ ิต เรื่องของปญญาเปนดังที่อธิบายมา ขอไดเขาใจตามนี้
ถาเปนปญญาขั้นนี้แลวไมมีคําวาขี้เกียจขี้คราน ไมมีคําวาหนักไปเบาไป มีแตจะ
สูทาเดียว คือจะเอาใหหลุดใหพน จะเอาใหรูแจงเห็นจริงโดยถายเดียว เวล่ําเวลาจึงไม
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มาเกี่ยวของ ความเจ็บปวดแสบรอน ความทุกขความทรมานเพราะการประกอบความ
พากเพียรนี้ไมปรากฏในความรูสึก นอกจากฟาดฟนหั่นแหลกกันอยูกับกิเลสอาสวะที่
สอดแทรกอยูในธาตุในขันธในจิตใจนี้เทานั้น ถาถึงขั้นนี้แลวโลง พูดถึงความโลงใจแลว
โลงเพราะเห็นผล สมาธิก็เห็นประจักษ ผลของปญญาก็เห็นประจักษ จิตที่ปญญา
สํารอกปอกออกไปโดยลําดับแลวมีความผองใส มีความละเอียดลออเพียงไรก็เห็นได
ชัดภายในใจของตน และทีจ่ ะกาวตอไป จิตยังติดยังพัวพันอยูกับสิ่งใด กระแสของจิต
จะบอกอยูอยางชัดเจน ปญญาก็ตองตามกระแสของจิต กระแสของจิตก็คือกระแสของ
กิเลสที่เกี่ยวพันกับจิตนั่นแลไมใชอะไร กิเลสผลักดันออกไปในแงใดมุมใด สติปญญา
ตามตอนกันเขาไปจนกระทั่งรูชัดเห็นชัด แลวปลอยวางไปเองเปนลําดับลําดา
สําหรับพวกเราผูปฏิบัติ สวนมากมักอยูในนิสัยที่เรียกวา ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธา
ภิฺญา ทั้งปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา เราก็ตองตะเกียกตะกายไปตามกําลังของเรา จะเอา
ทานผูอื่นที่มีความฉลาดแหลมคม ที่มีความเบาบางและรูรวดเร็วทันใจมาเปนแบบเปน
ฉบับ ใหทํางายๆ รูไดเร็วๆ อยางนั้น มันเปนแบบขี้เกียจขี้คราน มันเปนแบบของกิเลส
และขัดตอนิสัยของตนที่กําลังหยาบอยู แตไปตองการความสุกกอนหาม ไมตองการ
ความทุกขเพราะการฝกฝนอบรมตามความหนาบางของตน คือไมยอมรับทุกขเพราะ
การฝกทรมานตน อยางนั้นไมถูกตามธรรมนิสัยของตน อยาเอานิสัยและแบบทานมาใช
จงใชตามนิสัยเรา ใชตามแบบเรา จะเปนความถูกตองเหมาะสมและไดผลเชนเดียวกับ
ทานผูปฏิบัติสะดวกและรูไดเร็ว
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมนอกเหนือไปจากกายกับใจ เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติอยาไป
คิดถึงกาลถึงเวลา อยาไปคิดถึงสมัยโนนสมัยนี้ใหเสียเวล่ําเวลา ผิดกับแนวของธรรมที่
ประกาศสอนไววามัชฌิมาปฏิปทา ธรรมนี้แลเปนศูนยกลางหรือเปนธรรมอันเหมาะสม
ในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทอยูตลอดเวลา ไมวากาลโนนสมัยนี้มันเปนกิเลส
ประเภทเดียวกัน ความโลภก็โลภเหมือนกันมาแตกาลไหนๆ ความโกรธ ความหลง
ราคะตัณหา มีฝงหัวใจอยูดวยกันทั้งนั้นไมวาสมัยไหน ไมไดมีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลง
ไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไมทัน นอกจากเราควาเอา
ธรรมซึ่งเปนเครื่องมือนัน้ มาไมเหมาะสมเพราะความโงของตน นั้นเปนไปไดทงั้ สมัย
โนนและสมัยนี้
ปญญาจึงเปนของสําคัญที่จะตองพินจิ พิจารณาใหทันกับกลมายาของกิเลส
แกไขกันไปตามเหตุผลหรือเหตุการณนั้นๆ สมกับปญญาที่ทันสมัย ศีล สมาธิ ปญญา
ไมเปนมัชฌิมาจะเปนอะไร และเหมาะสมอยูทุกเวลา ใหกําหนดลงที่นี่ ราคะตัณหา
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันไมมีกาลมีสถานที่ มีจติ เปนที่อยูแหงเดียวเทานั้น
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๓๐๐

๓๐๑

ตั้งแตไหนแตไรมา มันไมเคยแกไมเคยคร่ําคราไมเคยชราไมเคยตาย อะไรจะแกอะไร
จะคร่ําครา บรรดาสิ่งทีม่ ันผลิตขึ้นมาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปน
บุคคล สิ่งเหลานี้ตายไปแตตัวกิเลสอวิชชาไมตาย กิเลสเหลานั้นไมตาย มันจึงตองผลิต
ขึ้นมาเรื่อย พาใหเกิดแกเจ็บตายอยูไมหยุดไมถอยเหมือนลูกโซ นั่นมันอยูที่ไหน มันอยู
ที่จติ มันมีความชราคร่ําคราเมื่อไร มันมีกาลโนนกาลนี้ สมัยโนนสมัยนี้ที่ไหนไมมี มัน
อยูที่ใจนี้เรื่อยมาและจะเรื่อยไปถาทําลายมันไมได คําวากิเลสจะสิ้นสุดยุติไปตามกาล
สถานที่ไมมี อยาพากันหวังลมๆ แลงๆ จะเสียการณ จงห้ําหั่นลงที่ใจนี้
การแกกิเลสจึงแกใหทันเหตุทันผล ใหทันความเปนจริงของมันวาอยูที่จิตนี้ คํา
วาจิตก็คือความรู กิเลสก็คือผูแทรกอยูกับความรูนั้น บงการความรูใหเปนไปในแง
ตางๆ ทานเรียกวากิเลส กิเลสมันติดมันพันอะไร ในสกลกายนี้เปนเรื่องของกิเลส
ทั้งหมด เหตุใดกิเลสจะไมจับจองและเปนเจาของ แขงขาตีนมือ อวัยวะผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ทุกสวนในรางกายนี้มันถือวาเปนเราเปนของเราทัง้ นั้นกิเลส มัน
จับจองถึงขนาดนั้นเรายังไมรูอยูเหรอวากิเลสเปนเจาของ กิเลสเปนผูผลิตขึ้นมาเปนรูป
เปนกาย จึงเรียกวาวัฏจักร มันผลิตขึ้นมาอะไรมันก็ถือวาเปนของมัน เพราะมันเปน
ผูผลิตขึ้นมา
การพิจารณาจึงตองพิจารณาตามความแทรกของมัน ตามความยึดของมัน กวาง
แคบลึกตื้นขนาดไหนตองพิจารณาใหชัดเจนในรางกายนี้ซึ่งเปนสวนหยาบ จากนั้นก็
แทรกเขาไปในเวทนา เฉพาะอยางยิ่งทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เดนมาก สัญญา สังขาร
วิญญาณ มีแตกิเลสเอาเปนเครื่องมือทั้งนั้น เพราะสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือของกิเลสอยู
แลว การพิจารณาจึงตองแกความจอมปลอมของกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งปกปนเอาไว
จึงมีแตความจอมปลอม
การแกตองแกดวยธรรมของจริง เชน กิเลสวาสวยงาม ธรรมวามันสวยงามที่
ไหน รางกายของคนของสัตวทั้งโลกนี้เต็มไปดวยอสุภะอสุภัง เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก
เปนของสวยของงามเมื่อไร กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้น อาหารใหม อาหารเกา มีทั้งสัตว
ทั้งบุคคล ทั้งหญิงทัง้ ชาย เอาความสวยงามนาดูมาจากไหน ความจริงเห็นอยูอยาง
เดนๆ ชัดๆ นี้ ทั้งชะทั้งลางทุกวี่ทุกวัน ถึงขนาดนั้นยังสงกลิ่นความปฏิกูลโสโครก
ออกมา อวัยวะบางสวนแมจมูกไมไดกลิ่นแตตาก็บอก ใจก็รูเมื่อใชปญ
 ญา จะอยูลึก
ขนาดไหนก็ปดปญญาไมได ตองแทงทะลุจนได
จิตบอดมันก็ไมรู ถาจิตไมบอดใชปญญาพินิจพิจารณามันจะหนีไปไหน กลิ่นนี้
มาจากไหน มันมาจากเนื้อจากกายเรานี้แลจะมาจากไหน ตามลงไป ตาก็เห็นอยูชัดๆ
ถาไมบอดตาใจเสียอยางเดียว ความจอมปลอมนี้จะมาลูบหนาคลําจมูกหรือปดตาเราได
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อยางไร ปญญาสอดสองเขาไปตรงไหนมันกระจายไปดวยความจริงนั้นๆ เพราะความ
จริงมีเต็มตัวอยูแลว เปนแตเพียงปญญาไมเกิดจึงไมมองเห็นความจริง และยอมให
กิเลสตัวจอมปลอมเสกสรรปนยอและฉุดลากไป
เอา พูดถึงเรือ่ งอนิจฺจํ มันแปรอยูหมดทุกอาการ เราอยาวาแตสวนรางกายนี้เลย
แมขันธสี่ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ตัวอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกันหมด
เอาอะไรมาจีรังยั่งยืนเปนตัวเปนตน เราเชื่อกิเลสเชื่ออะไรถาไมเชื่อของปลอม แลวจะ
ไดของจริงมาจากไหน จึงตองใชปญ
 ญาสอดแทรกกันเขาไป สวมรอยกันเขาไป กิเลส
มันปกปนไวกอนแลว สติปญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามกันเขาไป ใหเห็นชัดเจนทุก
อาการของรางกาย จนกระทัง่ หายสงสัยแลวปลอยวางกันเอง ใครจะไปแบกไปหามดวย
อุปาทานอยูได เพราะรูแลวก็ถอดถอนตัวเองออกมาเปนตัวของตัวในสวนหนึ่งแลว นี่
การพิจารณา แลวแตเราจะแยกใหเปนอุบายสติปญญาของตัวเอง ครูอาจารยเปนเพียง
หยิบยื่นให ถาเปนไมก็ทั้งดุน ใหเรานําไปแยกแยะจาระไนเอาเอง
การที่เราจาระไน พินจิ พิจารณาเอาเอง โดยอาศัยอุบายจากครูบาอาจารยไปเปน
ตนทุน นั้นแลเปนสมบัติของเราโดยแท จะนําไปแกกิเลสตัวใดไดหมดไมมีที่สิ้นสุด
เพราะปญญาแตกแขนงขึ้นจากเราเปนผูผลิตขึ้นมาเอง นี่เปนทางเดินของผูปฏิบัติ เปน
สมบัติของเราโดยตรง ใหพากันคิดใหพากันพิจารณาอยาอยูเฉยๆ ความขี้เกียจขี้คราน
นั้นละคือตัวกิเลสมันนอนจม ความทอแทออนแอเหลวไหลเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น นั่ง
ทับนอนทับกลิ้งเกลือกไปมากันอยูนี้ ลวนแตคละเคลาอยูกับกิเลสทั้งมวล ธรรมจึงหาที่
แทรกไมได แลวจะเห็นของวิเศษวิโสมาจากไหน
คําวา วิเศษๆ ก็ไดยินแตชื่อ อานในคัมภีรจนหมดทุกคัมภีรก ็มีแตชื่อของอรรถ
ของธรรม ของบาปของบุญ ของกิเลสตัณหาอาสวะ ของมรรคผลนิพพาน แตไมมีกเิ ลส
ตัณหาอาสวะ นรก สวรรค มรรคผลนิพพาน อันแทจริงอยูในคัมภีรนั้นเลย เพราะตัว
จริงไมไดมีอยูในนั้น อยูกับหัวใจของเรากับตัวของเราตางหาก คําวาบาปไดแกอะไร
กิเลสๆ ประเภทตางๆ ไดแกอะไร อยูที่ไหน ก็อยูที่ใจนี้ จึงตองแกเขามาที่ใจใหเห็นตัว
จริงที่ใจนี้
พระพุทธเจาทานสอนเขามาที่ใจ ไมไดสอนออกไปหาคัมภีร คัมภีรที่ใหญที่สุด
ไดแกเบญจขันธอันนี้ สัจธรรมทั้งสี่กอ็ ยูที่นี่ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็อยูที่นี่ สติปฏ
ฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ก็อยูที่นี่ สถานที่พจิ ารณาก็อยูที่นี่ทั้งหมด เพราะกิเลส
เปนผูปกผูปน ผูยึดผูถือ ผูผลิตขึ้นมาอยูที่นี่ ตัวมันผลิตขึ้นมาก็คือรางกายและขันธสี่ของ
เรา หรือขันธทั้งหามันผลิตขึ้นมาก็อยูที่เรา เพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยูที่นี่ สนามรบจึงอยู
ที่นี่ เอามรรคไดแกสติปญญาฟาดฟนหั่นแหลกกันลงที่นี่ คําวากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจาง
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ไปๆ ความดับทุกขก็ดับไปโดยลําดับ ทุกขที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจของสมุทัยก็ดับไป
เพราะสมุทัยดับไปดวยมรรคมีสติปญญาเปนสําคัญ สิ่งเหลานี้มีอยูที่นี่ไมอยูที่อื่น ให
พิจารณาใหดีตามที่อธิบายมานี้ จะไมผิดสัจธรรม ไมผิดสติปฏฐานสี่ จะเจอกิเลสบาป
บุญ มรรคผลนิพพานกันที่กายที่ใจดวงนี้ไมสงสัย
เราอยากพบอยากเห็นอยากไดยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรม มาเลาเรื่อง
จิตตภาวนาใหฟงวาไดรูอยางนั้นไดเห็นอยางนี้ สมกับธรรมเปนเครือ่ งประกาศความ
จริงทาทายเราอยู กระเทือนโลกธาตุมาเปนเวลานาน ทําไมจึงไมกระเทือนจิตเราบาง
เราเปนผูปฏิบัติธรรมแทๆ ทําไมธรรมที่กลาวเหลานี้จึงไมกระเทือนจิตของเรา เชน
สมาธิธรรมเปนขั้นๆ ของสมาธิ ปญญาธรรมเปนขั้นๆ ของปญญา ตลอดถึงมรรคผล
นิพพาน วิมุตติหลุดพน ทําไมจึงไมสมั ผัสสัมพันธจติ ของเรา เพราะธรรมเหลานี้อยูที่จติ
แทๆ ทําไมจึงไมปรากฏ พากันหูหนวกตาบอดไปไหนกันหมด จึงไมดูไมฟง ไม
พิจารณาธรรมที่กังวานอยูในกายในใจดวงรูๆ อยูนี้บาง เปนยังไงจิตดวงนี้จึงไมมีสติไม
มีปญญาทีจ่ ะขุดคนธรรมของจริง ที่ประกาศกังวานอยูทั่วสรรพางครางกาย และ
กระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุมาเปนเวลานาน ทําไมจึงไมรู ทําไมจึงไมเห็น พิสจู นตัวเองใหดี
นักปฏิบัติ ของประเสริฐมีอยูที่นี่แทๆ เอาซิจิต ใหฆากิเลสตัวจอมปลอมนี้ลงไปใหหมด
สิ้นจากใจดูซิ จิตดวงนี้จะเปนอยางไร วิเศษไมวเิ ศษจะรูกันตรงนี้จะไมรูที่อนื่ ๆ
นี่แหละที่ยกขึ้นมาเปนขอเทียบเคียง จิตเปนอิสระเปนยังไง จิตอยูใตอํานาจสิ่ง
กดขี่บังคับเปนยังไง ใหไดเห็นทั้งสองอยาง เวลาอยูใตอํานาจความกดขี่บังคับของกิเลส
มีทุกขขนาดไหนในหัวใจของแตละคนๆ เฉพาะอยางยิ่งหัวใจเราผูปฏิบัตินี่แล เวลามัน
คลี่คลายกันออกไปดวยการประพฤติปฏิบัติของเรา เราก็ทราบ จนกระทั่งทําลายกัน
หมดไมมเี หลือบรรดาสิ่งที่เคยเปนเจาอํานาจบังคับหัวใจ มีแตธรรมเปนอํานาจ ธรรม
เปนอํานาจไมมีการกดขี่บังคับ จึงเรียกวาธรรม ก็รูชัดเห็นชัดหายสงสัย
ที่โลกเขาขอความเปนธรรมก็เพราะความเปนธรรมของธรรมนั่นแล ไมไดเปน
เหมือนกิเลสอาสวะ ธรรมครองใจมากนอยมีความสุขความสบายมากนอยไปตามสวน
ของธรรมทีม่ ีในใจ ธรรมครองใจทั้งดวงแลวนั้นแหละประเสริฐ ใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกัน ประเสริฐเปนอันเดียวกัน พนแลวจากการกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวล
เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา วิมุตติ ทานใหชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมา คือหลุดพนแลวจาก
สมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเอง นั่นละธรรมชาติที่วิเศษอยูที่ตรงนั้น ตรงนั้นคืออะไร
ก็คือตรงจิตที่กําลังถูกบังคับจากกิเลสตัณหาอาสวะอยูเวลานี้แล เมื่อหลุดพนไปแลว
ตองวิเศษไมเปนอื่น
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จิตรูอยูเวลาพูดไดยินอยู ทราบอยูอยางชัดเจน แตจิตไมมีอุบายแกไขปลด
เปลื้องธรรมชาติคือจิตนีอ้ อกมาใหรูเห็นอยางชัดเจน เพราะกิเลสฉลาดกวาใจ จึงตอง
ผลิตสติปญญาขึ้นมาใหทันกับเหตุการณ อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกวาใจที่หลุดพนไป
แลวไมมีในโลกทั้งสามนี้ อะไรจะทุกขยิ่งกวาคนมีกิเลส นั่นฟงซิ ตนไมใบหญามันไมมี
รูสึกรูทุกข เพราะไมมกี ิเลสอะไรเขาไปแทรกมัน แตจติ ผูรูนี่ที่มีกิเลสบังคับบัญชานี่
เรื่องอะไรทุกขมากนอยมันรูๆ ทุกขแทบลมแทบตายหรือทุกขจนตายมันก็รู จิตนี้สําคัญ
เอาตรงนี้ใหได
การภาวนา ถานั่งมันโงกงวงสัปหงกงกงันก็เปลี่ยนอิริยาบถลงเดิน หาอุบายพลิก
แพลงไปหลายดานหลายทาง เอาใหจริงใหจงั ตอทุกสิ่งทุกอยางบรรดางานที่ชอบธรรม
ของตน อยาลดละความเพียร ความเพียรนั้นแลเปนทางใหหลุดพนจากทุกข ความขี้
เกียจขี้ครานออนแอนี้พาเราลมจมมาเปนเวลานานแลว มันมีคุณคาที่ตรงไหนจึงตองรัก
ตองชอบและติดอกติดใจเอานักหนา ถาเราไมตดิ ใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งเหลานี้อะไรกัน
ตองฝนกัน ถาเราเห็นวากิเลสเปนภัย สิ่งเหลานี้คือเรื่องของกิเลสก็ตองเปนภัยตอเรา
เหมือนกัน ตองตอสูกันดวยความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน ตองยอกยอนกัน
อยางนั้นนักปฏิบัติ เพราะกิเลสมันแหลมคมมาก ไมคิดยอกยอนถอยหนาถอยหลัง
พลิกไปพลิกมารอยสันพันนัยไมทันกับกิเลส
นี่ปฏิบัติกันมาก็เปนเวลานาน ทําไมไมไดถอยไดความ ของจริงมีอยูแทๆ
ภายในจิตใจ การสอนก็สอนลงจุดทีถ่ ูกตองไมไดผิดพลาดไปไหน ซึ่งผูฟงทัง้ หลายจะ
ยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆ ถูกๆ เราสอนดวยความแนใจ ความจริงเปนยังไง ประสบการณ
ทุกอยางเปนมาจากดานปฏิบัติทั้งนั้น ไมวาฝายดีฝายชั่ว ไมวาฝายผิดฝายถูกไดประสบ
มาดวยกัน แลวนํามาแสดงหมด ผิดก็เปนครูอันหนึ่ง ถูกก็เปนครูอันหนึ่งมาโดยลําดับ
นํามาสอนใหรูเรื่องรูราวทั้งนั้นไมนาจะสงสัย นอกจากจิตไมเอาไหนเทานั้น เราอยาก
พูดอยางนี้ เพราะอยางอื่นก็เคยพูดมามากตอมากจนไมมีอะไรจะพูดแลวเวลานี้ จิตไม
เอาไหนมันถึงไมไดเรื่องไดราว และกุดดวนลงไปโดยลําดับนักปฏิบัติเรา หาผูที่จะทรง
ขอวัตรปฏิบัติอยางแทจริง และผูจะทรงมรรคทรงผลจะไมมีแลวเวลานี้จะวาไง
มีแตชื่อกรรมฐานๆ ใครตั้งเอาก็ไดกรรมฐาน ความจริงแหงกรรมฐาน คือที่รู
ฐานอันสําคัญของคําวากรรมฐานนี้นั่นซิมันรูไดยาก กรรมฐานก็แปลวาที่ตั้งของงานก็
บอกอยูแลว กรรม แปลวา การกระทํา ฐาน ทําลงที่นี่ จะทําลงที่ไหน ที่ตั้งของงานทาน
สอนไววา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นั่นแหละงาน ทําลงที่นั่นซิถาอยากรูอยากเห็น
ธรรมอันประเสริฐนะ
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ดูใหดีในรางกายนี้ สวนไหนที่เหมาะกับจริตจิตใจของเรา หนังก็ดูใหดี ขางนอก
เปนยังไงชะลางทุกวัน ถามันสะอาดจะไดชะลางกันทําไม นี่ก็แสดงวามันสกปรกจึงไดชะ
ลาง ความสกปรกนี้ออกมาจากไหนถาไมออกมาจากภายในที่เปนกองแหงความปฏิกูล
นะ ถาภายในพาสะอาดภายนอกก็ตองสะอาด ที่จะไปทําแปดเปอนสุมสี่สุมหากับสิ่ง
ภายนอกนั้นเราไมไดไปทํา แตมันแปดเปอนมันสกปรกมาจากภายใน จึงตองไดชะได
ลาง ยิ่งเขาไปภายใน เอา เนื้อ เอ็น กระดูก เขาไปเปนยังไง กระดูกแตละทอนๆ เปนที่
พึงใจไหม ทัง้ ขางนอกขางใน เอ็นแตละเสนๆ เปนที่พึงใจไหม กระดูกแตละทอนๆ ทั้ง
ทอนเล็กทอนใหญเต็มไปดวยสิ่งปฏิกูลหมดในรางกาย คือกองกระดูกนี้ มันเปนที่พงึ ใจ
ที่ตรงไหน เปนเราเปนของเราที่ตรงไหน พิจารณาลงไป ยิ่งลึกเขาไป ตับ ไต ไสพงุ
อาหารใหม อาหารเกาดวยแลว ยิ่งเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้น เปนเราเปนของ
เราที่นารักใครชอบใจทีต่ รงไหน แยกลงไปซินักปฏิบัติ
การแยกแยะถือเปนงานเปนการจริงๆ พิจารณาหลายตลบทบทวน คุยเขี่ยขุด
คนกันอยูตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมา การคุยเขี่ยขุดคนนี้เพื่อหาความจริง ความ
จริงมีอยูในนั้นแทๆ ทําไมจึงเชื่อกิเลสแบบหลับหูหลับตา แมลืมตาเราก็เห็นอยูวานี่มัน
เปนยังไง ทางตาก็เห็นอยูชัดๆ วามันเปนยังไงสกลกายอันนี้ ทําไมจึงตองไปหลับตาเชื่อ
มันอยูตลอดมาทั้งที่ของจริงมีอยู ธรรมของจริงสอนไวอยางนี้แทๆ เปนสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบ ไมมีผิด จึงเรียกวาธรรมของจริง ทําไมใจจึงไมเชือ่ ของจริง ถาเชื่อของจริง
พิจารณาลงหาความจริงดังที่กลาวมานี้ทําไมจะไมเห็นความจริง
นี่พูดเรื่องรางกาย ยังมีชวี ิตอยูน้มี ันก็เห็นชัดๆ วาเปนกองปฏิกูล แยกออกแตละ
ชิ้นละสวนมันเปนที่นาดูนาชมเมื่อไร นารักใครชอบใจนากําหนัดยินดีที่ตรงไหน เวลา
ตายเปนยังไง มันเนาเฟะหมดทั้งรางนี้ สมมุติเรานั่งอยูนี้ ตายแลวมันเปนยังไง กาย
พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไมมเี ครือ่ งสืบตอแลว เจาตัวการคือจิตผูรบั ผิดชอบสมาน
ทุกสิ่งทุกอยางไวภายในรางกายนี้ไดถอนตัวออกไปแลว
รางกายก็ไมทํางาน
เชนเดียวกับรถยนตไมมคี นขับก็อยูอยางนั้น แตมันไมเนารถยนตนะ ไมเนาเหม็น
เหมือนรางมนุษยและสัตวที่ตายแลว
แตรางกายนี้พอจิตผูร ับผิดชอบถอนตัวออกไปเทานั้น สวนไหนก็เนาไปพรอมๆ
กันหมด ไมวาขางบนขางลาง ดานขวาง สถานกลาง ในรางกายนี้เนาเฟะ แลวระเบิด
ออกมา เปอยพังทลายลงไป ไมมชี นิ้ ใดติดตอกันแลว ความแนนเหนียวมั่นคงไมมี มี
แตความเปอยผุพังทลายลงไปโดยลําดับ เนื้อพังลงไป หนังพังลงไป เอ็นพังลงไปเปอย
ลงไป กระดูกขาดจากกันไปเพราะไมมีสิ่งที่ยึด ขาดลงไปๆ ก็เปนกองเนื้อ กองหนัง
กองกระดูกเต็มไปหมดภายในรางกาย จากนั้นก็เหลือแตกองกระดูก เพราะสิ่งเหลานั้น
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มันผุพังไป กระจายไปเสียกอน กระดูกเปนของแข็งกระจายไปทีหลัง ก็กลายเปนกอง
กระดูก ตัวของเราเองนี้มันคือกองกระดูก พิจารณาใหเห็นชัดเจนตามความจริงนี่ซิ
เมื่อพิจารณาซ้ําๆ ซากๆ จนเปนที่ชัดเจนแลวมันถอนตัวของมันเอง
อยาพิจารณาเพียงครัง้ หนึ่งครั้งเดียว อยาถือเปนแบบโลกๆ ใหถือเปนแบบ
ธรรม ธรรมนั้นยังไงจะเขาใจไมหยุดไมถอยในการกระทําเพื่อความเขาใจ ตองพิจารณา
อยูอยางนั้น นี่คือธรรม เพียงอธิบายในขั้นหยาบๆ นี้ก็พอจะยึดไดแลว เพราะเห็นชัดๆ
เต็มตาเต็มใจของเราทุกคน มีอยูกับทุกคน
สวนละเอียดคือนามธรรมนั้น
เมื่อผานนี้ไปแลวจิตมันหากหมุนจี๋เขาไปเอง
เวทนา เฉพาะอยางยิ่งทุกขเวทนาทางกาย เวลาพิจารณารางกายทุกสวนมีความเจ็บปวด
แสบรอนขึ้นมาภายในรางกาย ก็ประสานกันไดดวยการพิจารณา พิจารณาเวทนาใหเห็น
แจงตามความเปนจริงของมันได สัญญามันไปหมายที่ตรงไหนวาเจ็บวาปวดวาเปนทุกข
ลําบากลําบน ปญญาสอดแทรกเขาไปได จนกระทัง่ เห็นเปนความจริงชัดทั้งกาย ทั้ง
เวทนาและทั้งใจ จริงตามขั้นตามภูมิไปกอน จากนั้นก็พิจารณาเวทนาของจิต
สัญญา เปนขันธที่ละเอียดมากนะ มันเยิ้มออกไปเปนภาพไดอยางคลองตัว
สังขารยังมีแย็บเปนความปรุงความคิด ยิบแย็บเหมือนกับแสงหิ่งหอย กระเพื่อมแย็บ
แตสัญญานี้เหมือนกับน้ําซับน้ําซึม มันซึมออกไปละเอียดมาก สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเขามาสัมผัส เชน เสียงสัมผัสหู รูขึ้นมาในขณะที่เสียง
มาสัมผัส เสียงดับ ความรูที่แย็บขึ้นมานี้ก็ดับไปพรอมกัน เมื่อสรุปความลงแลวเปนเรา
เปนของเราที่ตรงไหน มีแตอาการอันหนึ่ง ๆ ที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแลวดับไป ๆ
พรอมๆ กันกับความเกิดขึ้น เปนเราเปนของเราทีต่ รงไหน
เจาตัวการคือจิตนั่นนะ เปนผูรู แตก็มีเจาตัวหลงแทรกอยูภายในนั้น หลงยึด
หลงถือไปหมดทั้งๆ ทีร่ ูๆ นั่นแหละ แตมันรูเพือ่ หลงไมใชรเู พื่อรู มันจึงตองติดกับสิ่ง
ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับตน ความทุกขความลําบากมันก็มารวมอยูที่จิต ฉะนั้นจึงตอง
แยกตองแยะใหตามความจริงทุกสัดทุกสวน ความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดตางๆ หนักยิ่ง
กวาภูเขาทั้งลูกอยูภายในรางกายและจิตใจนี้มันก็หมดไปๆ จนกระทัง่ ถอนพรวดออก
หมดไมมีสงิ่ ใดเหลือภายในจิตเลย นัน่ แหละที่นี่ อยูที่ไหนก็อยู เปนอิสระเต็มภูมิ ไมมี
กาลไมมีสถานที่เวล่ําเวลา ไมมีที่นั่นทีน่ ี่วาจิตจะไปปลงตัวที่ไหน ไปเกิดที่ไหนไปตายที่
ไหน จะไปเฒาแกคร่ําคราชราฟนหักฟนถอนที่ไหนไมมี จะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค
ชั้นใด พรหมโลกชั้นใด แมที่สุดนิพพานก็ไมหมาย ถาจิตลงไดจริงเต็มสวนแลวหมาย
ไปหาอะไร จึงไมมปี ญหากับบรรดาสมมุติในแดนโลกธาตุ สําหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็ม
ตัวแลวไมตองการอะไรทั้งนั้น จึงไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา
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นี่ละความจริงอยูที่จิต
เมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแลวจะพูดไดดวยกัน
พระพุทธเจาไมจําเปนตองมาแสดงบอก สนฺทิฏฐิโก ประกาศไวแลวสําหรับผูปฏิบัติให
มีสิทธิเปนสมบัติของตนเชนเดียวกันหมด
ฉะนั้นจึงขอใหทุกทานจงตัง้ อกตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ
ผมเปนหวงหมูเพื่อน ถึงจะลําบากลําบนก็อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายให
โอวาทการสั่งสอน เพราะเหตุวาเราเคยคิดมาตั้งแตเราเปนพระหนุมพระนอยที่เสาะ
แสวงหาครูหาอาจารย อยากไดยินไดฟง หิวกระหายจะเปนจะตาย เวลาไดยินไดฟงจาก
ทานใจมันกระหยิ่มยิ้มยอง เวลาทานใหการอบรมเหมือนจะเหาะจะบิน ตัวเบาใจเบาไป
หมดทุกสวนบอกไมถูก ธรรมที่ทานใหการอบรม ก็เปนธรรมที่ไมเคยไดยินไดฟงจาก
ทานผูใดมากอนเลย เปนธรรมที่สะดุดใจอยางยิง่ ฟงแลวจิตใจอิ่มเอิบไปหลายวัน แม
เพียงการเห็นการไดยินทานแสดงกิริยาอาการตางๆ ไปตามมรรยาทและหนาที่ ใจเราก็
เปนการดื่มธรรมไปดวยอาการนั้นๆ เพราะเปนคติเครื่องเตือนใจไปในตัวไมเสียเวลา
เพราะเราพึ่งตัวเองไมได จึงตองพึง่ ครูพงึ่ อาจารย พึ่งอุบายแนะนําสั่งสอน ตลอด
กิริยามารยาทการกระทําตางๆ เปนทีย่ ึดทั้งนั้น เพราะเรายังพึ่งตัวเองไมได ตองหวังพึ่ง
ทานทุกอาการที่เคลื่อนไหว เมื่อพึ่งตัวเองไดแลวก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นหมดปญหา
นอกบัญชีนี้ไปแลว
เพราะฉะนั้นเวลานี้เรากําลังประพฤติปฏิบัติ กําลังศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย
เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ จงฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม ใหถึงเหตุถึงผลแลวจะถึง
ธรรม ธรรมอยูที่จติ อยาคิดอยางอื่นไปที่อื่นสถานที่อื่น นอกเหนือจากไปจากจิตซึ่ง
กําลังรกรุงรังดวยอํานาจของกิเลสครอบอยูเวลานี้ เอา แกลงไป พิจารณาลงไปใหเห็น
ชัดเจน คําที่กลาวทั้งหมดนี้จะยอนเขามาเปนหนองออภายในจิต คือ ออ อยางนี้หรือ
เมื่อผูปฏิบัตเิ ขาถึงธรรมนั้นแลว ออ เปนอยางนี้จริงๆ ไมไดเปนที่ไหน เปนที่จติ นี้จริงๆ
เหมือนกับวามันมืดอยูที่ไหน พอเปดไฟขึ้น ความสวางก็จาขึ้นในสถานที่มืดนั่นแล นี่จิต
มันมืดอยูดวยอํานาจของกิเลส แตสวางจาขึ้นมาดวยอํานาจของปญญาที่แทงทะลุไป
หมด เปน อาโลโก อุทปาทิ สวางจาขึ้นมาภายในจิตของผูป ฏิบัติที่เคยมืดมิดปดทวาร
มากอนนั่นแล จงปฏิบัติใหเห็นใหเปน อาโลโก อุทปาทิ ใหไดภายในใจของพระปฏิบตั ิ
เรา เพราะธรรมเหลานี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ ในวงปฏิบัติเรื่อยมาไมสงสัย
วันนี้อธิบายเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ทวนกระแสโลก
ทุกๆ ทานอยาทําความเคยชินกับเพศในการบวชของตน วาบวชกอนบวชหลัง
และสถานที่ที่อยู ตลอดครูบาอาจารย เพื่อนฝูง กระจายไปกระทั่งจนปจจัยสี่ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช สิ่งเหลานี้ไมใชเปนเครื่องแกกิเลส ความเคยชินเปน
เรื่องของกิเลสทั้งมวล ความเคยชินเปนเหตุใหนอนใจ หรือพื้นเพแหงกิเลสก็คือ ความ
เคยชินนั่นแลเปนสถานที่แสดงออก เมื่อมีความเคยชินแลวยอมนอนใจ ความนอนใจก็
คือการปลอยตัว ปลอยใจ ปลอยสติ ปลอยปญญา ปลอยความเพียร และอื่นๆ ที่เปน
ความดีงามใหดอยไปตามๆ กัน
ศาสนธรรมของพระพุทธเจา เปนเครือ่ งดัดแปลง แตงหรือหลอหลอมมนุษยให
เปนคนดี พระดีไดโดยลําดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยม ดังสรณะของพวกเรา วา พุทธฺ ํ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้คือทานผูดัดแปลงมาเต็มสติกําลังความสามารถ จนกระทั่งสิ่งที่
เห็นวาไมดีทงั้ มวล ไมวาหยาบ กลาง ละเอียดไดหลุดลอยไปหมด ปรากฏแตธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์สุดสวนลวนๆ นี่คือองคสรณะของพวกเรา นี่ละธรรมเปนเครื่องหลอหลอม
มนุษยใหเปนคนดีไดไมมีประมาณดังกลาวมา
แมเราจะไมสามารถเปนไดดังพระพุทธเจาและสาวกทาน แตก็ใหอยูในเกณฑ
ของลูกศิษยที่มีครูหรืออยูในขอบเขตแหงพุทธบริษัท จะเปนภิกษุก็ดี เปนสามเณรก็ดี
เปนอุบาสกคือผูชายก็ดี เปนอุบาสิกาคือผูหญิงก็ดี ซึ่งอยูในขอบเขตแหงความเปนพุทธ
บริษัทดวยกัน ควรเปนผูมีกฎระเบียบบังคับตนตามหลักของชาวพุทธที่ดี ไมควรปลอย
วางศาสนธรรมอันเปนเครื่องขัดเกลาจิตใจ กาย วาจาของตน ควรประกอบบําเพ็ญอยู
เสมอ ไมวาจะสึกออกไปเปนฆราวาสดวยความจําเปนทีท่ างโลกบังคับ ไมวาผูอยูในเพศ
ของนักบวช ตางก็อยูดวยความหวังดวยกันทั้งนั้น พระก็อยูดวยความหวัง พระในครั้ง
พุทธกาลอยูดวยความหวังพนทุกขโดยถายเดียวเปนจํานวนมากตอมาก
โลกอยูดวยความหวังความสุขความเจริญ ความมีหนามีตามียศถาบรรดาศักดิ์ มี
บริษัทบริวาร ทรัพยสินเงินทอง เปนเครื่องประดับและสนองความหวัง ไมใชอยูแบบ
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หมดหวัง คนหมดหวังหรือคนไมสมหวัง คือคนทุกข ไมเปนสิ่งที่โลกปรารถนากัน โลก
อยูดวยความหวัง มนุษยทุกคนอยูดวยความหวัง นอกจากคนบาเทานั้นจึงไมมี
ความหวังใดๆ นอกจากความเปนบาของตน
เมื่อเปนเชนนั้น ความหวังเหลานี้จะสําเร็จไดดวยประการใด ความหวังของพระ
ยอมสําเร็จไดดวยขอปฏิบัติ การระมัดระวังรักษาหรือการสํารวมระวัง ระวังทั้งกายระวัง
ทั้งวาจาทีจ่ ะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาตางๆ วาถูกตองตามหลักธรรม
หลักวินัยหรือไม
จิตใจเปนสิ่งสําคัญเปนแหลงดีชั่วและระบายออกมาทางกาย วาจาใหเคลื่อนไหว
ตางๆ ตองระมัดระวังอยูเสมอ ดวยความมีสติเปนเครื่องรักษา จิตอยูในความ
ระมัดระวังโดยสม่ําเสมอทุกอิริยาบถ ไมกําหนดวาอยูในสถานที่หนึ่งที่ใด ในสังคม นอก
สังคม อยูกับหมูเพื่อนหรืออยูคนเดียว ยืนอยู เดินอยู นั่งอยู หรือนอนอยู เวนแตหลับ
เทานั้น เปนผูตั้งหนาระมัดระวังตนอยูเสมอ นั้นจะเปนเครื่องสนองความหวังไดโดย
ลําดับจนถึงขั้นสมบูรณได
หากมีแตความหวัง การดําเนินไมมี ความหวังก็เปนโมฆะไมเกิดผล การดําเนิน
คือความสํารวมระวัง การชําระซักฟอกหรือตอสูสิ่งที่เปนขาศึกตอธรรม คําวาเปนขาศึก
ตอธรรมก็คือเปนขาศึกตอความสงบสุขที่จะพึงไดพึงถึง
หรือความสงบสุขที่เคยมี
มาแลวใหเสื่อมเสียไปนั่นแล เรียกวาขาศึก และคําวาขาศึกนี้ก็ไมใชสิ่งอื่นใดแสดง
ออกมา นอกจากสิ่งที่เคยเปนขาศึกของศาสนธรรมไดแกกิเลสมารเทานั้น คําวามาร
คือผูรังแกหรือผูทําลาย ก็ไมเกิดจากไหน เพราะสถานที่ที่เกิดที่อยูของมารนั้น ไดแกจิต
เกิดทีจ่ ิต อยูที่จิต รังควานจิต ทําลายจิต และแสดงทาตางๆ ใหจิตตองเคลื่อนไหวไป
ตามอํานาจของมัน อันเปนฝายที่มันตองการ แตไมใชฝายที่ธรรมตองการ เปนสิ่งที่ขดั
ตอธรรม ไมใชเปนสิ่งที่ถกู ตองตอธรรม นั้นทานเรียกวามาร กิเลสมารมีอยูภายในจิตนี้
ไมอยูในสถานที่อื่นใดแตไหนแตไรมา
เราอยาเขาใจวากิเลสมารอยูในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแหงเดียวเทานั้น นอกนั้น
ไมมีที่อยู ไมมีที่เกิดของกิเลสประเภทตางๆ และไมมีที่อยูของกิเลสประเภทตางๆ มีอยู
ที่ใจดวงเดียว เกิดที่ใจดวงเดียว ดวยเหตุนี้ใจจึงตองรับภาระหนักแตไหนแตไรมา การ
รับภาระของใจนั้นไมใชใครมาหยิบยื่นภาระให นอกจากสิ่งที่เปนมารของธรรมของจิต
เทานั้น ยกภาระทุมลงที่จติ หนักเบามากนอยตามกําลังแหงมารที่แสดงออกแตละครั้งๆ
ภายในจิต และทับถมภายในจิตใหแสดงผลขึ้นมาเปนความทุกขเดือดรอนตางๆ การ
ตอสูกับสิ่งที่เปนมารตอธรรมหรือตอจิตใจเรานั้น จึงตองไดใชความพยายามอยางเต็มที่
เต็มฐาน
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พวกเราทีจ่ ําเปนตองไดสละออกมาบวช ก็เพราะตองการโอกาสอันเหมาะสม
การงานแกกิเลสจะเปนไปดวยความสะดวก ไมยุงเหยิงวุนวายกับภาระตางๆ ที่โลกเขา
ทําและเกี่ยวของกันอันเปนเรื่องของกิเลสโดยตรง การสละออกมาสูความเปนนักบวช
ตองสละทั้งบานทั้งเรือน ญาติมิตรสหาย พอแมพี่นอง สามีภรรยา ลูกเตาหลานเหลน
สมบัติเงินทองตลอดสิ่งเกี่ยวของทั้งหลาย ซึ่งโลกถือวาเปนสิ่งมีคุณคาและถือกันวาไม
ควรพลัดพรากจากกันและกัน แตทางธรรมกับตรงกันขาม เพราะสิ่งทีโ่ ลกเห็นวาไมควร
พลัดพรากนั้น เปนเรื่องของกิเลสมารภายในใจของแตละดวงๆ ที่แสดงออกมาอยาง
เดียวกัน เพราะเปนกิเลสประเภทเดียวกัน โลกจะแสดงใหแตกตางกันไปไมได
สิ่งที่กิเลสชอบโลกตองชอบ สิ่งที่กิเลสรักโลกตองรัก เพราะโลกหมุนไปตาม
กิเลส เมื่อเปนเชนนี้ กิเลสถือวาเปนสิ่งที่มีคณ
ุ คานารักใครชอบใจ ไมควรทีจ่ ะพลัด
พรากจากไปเพราะทําใหเกิดทุกข โลกทั้งหลายผูเชื่อกิเลสจึงตองหมุนไปตามมันไมขัด
ขืน เพราะการฝนกิเลสยอมถือวาเปนทุกข สูการปลอยตัวปลอยใจไปตามความผลักไส
หรือบังคับของมันไมได โลกจึงไมมจี ุดหมายปลายทางไมมีทจี่ อดแวะ ราวกับขอนซุงที่
ถูกพัดผันใหไหลไปตามน้ํานั่นแล คําวาโลกจึงหาขอบเขตหลักเกณฑไมได จิตใจเลื่อน
ลอยหาที่ยึดที่เกาะไมไดเรื่อยมาและจะเรื่อยไป ถาไมมีธรรมเปนที่ยึดทีเ่ กาะเสียแตเวลา
ที่ยังมีชีวิตอยูนี้ แมจะฝนกิเลสก็ยอมทนเอาเพราะอยากดีมีความสุข มีจดุ มีหมาย
ดังพระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช โลกไมเห็นมีใครวาดีเลย ไมมีใครชอบและ
ไมมีใครสละในระยะนั้น ทั้งนี้ก็เพราะเรื่องของธรรม กิเลสไมชอบไมชม เพราะกิเลสที่มี
อยูทุกหัวใจคนเปนประเภทเดียวกัน จึงไมชอบไมชมดวยกัน มีเฉพาะพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียวเสด็จออกดวยความเสียสละอยางยิ่ง
จะเรียกวาแหวกแนวแหงความ
ยอมรับของโลกก็ได แตเปนการที่แหวกแนวกิเลส ฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสตัวหึงหวง
ออกไป ตัดพระทัยจากความรักความชอบใจ ความสงวน อํานาจวาสนาทุกดานทุกทาง
จากความเปนกษัตริย อันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เขาสูแดนแหงธรรม คือ การทรง
ผนวช และตั้งแตบัดนั้นก็ตั้งกองทัพธรรมคือการเสียสละภายในพระทัยตอสูกับกิเลส
มาร ซึ่งแมจะสละไดแลวทางกาย แตทางพระทัยยังตองหวงใยเปนธรรมดา เพราะกิเลส
ไมเคยบวช ไมเคยตัดตัวเองฆาตัวเองใหผูหนึ่งผูใดไดหัวเราะเยาะ นอกจากจะทําการ
รักษาเพื่อสงวนตัวไวอยางเหนียวแนนมั่นคง ไมยอมใหผูใดมาลบลายไดเทานั้น
ดวยเหตุนี้เมือ่ พระองคเสด็จออกทรงผนวช กิเลสจึงไมยอมบวชดวย กิเลสจึง
สรางพลังขึ้นมาขัดขวาง ทําใหเกิดความหวงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายหวงใยและรักชอบ
กัน นี่ก็เปนมหันตทุกขอันหนึ่ง ขณะที่ทรงผนวชและตอสูกับสิ่งเหลานี้ถึงขั้นสลบไสล
ดังทีเ่ ราพบเห็นในตํารับตํารา เฉพาะอยางยิ่งพุทธประวัติของพระองคเอง
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สิ่งใดทีโ่ ลกเห็นวาดี ธรรมตองทวนกระแส และสิ่งใดที่ธรรมเห็นวาดี โลกตอง
ทวนกระแส เห็นวาไมดี สิ่งใดที่ควรทําของธรรม โลกเห็นวาไมควรทํา คําวาโลกก็
หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรม และเปนขาศึกตอธรรมตลอดมานั่นแล จึงเปน
ของยากของลําบากในการตอสูกับกิเลสทุกประเภท ไมวาประเภทใดๆ ขึ้นชื่อวากิเลส
แลว ตองเหนียวแนนมั่นคงมาก ไมมใี ครจะฝาฝนหรือตัดฟนใหขาดไปไดอยางงายดาย
เลย
การตอสูอยางหนักถึงขนาดนั้นพระพุทธเจาจึงไดตรัสรู เมื่อกิเลสมารหมดเรียบ
ราบจากพระทัยแลว
ความประเสริฐของจิตของธรรมซึ่งกลมกลืนเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันจึงปรากฏขึ้นอยางเดนชัด แลวนําธรรมนั้นประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทัง่
ทุกวันนี้
ที่โลกเขาไมยินดีในการเสียสละออกทรงผนวชของพระองค และยังตําหนิติเตียน
พระองควาตัดชองนอยไปเพียงผูเดียว หรือเอาตัวรอดเพียงผูเ ดียว ไมเห็นแกโลกแก
สงสาร เปนคนเห็นแกตัว นั้นเปนความรูความเห็นของกิเลสบนหัวใจคน ที่จําตอง
ขัดแยงธรรมตลอดมา แตหลักความจริงซึ่งเปนหลักธรรมแทนั้นไมเปนเชนนั้น คือไมมี
ผูใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละไดเหมือนดังพระองค
โลกทั้งโลกไมวาสมัยนั้นสมัยนี้ไมวาสมัยใด
ไมมีใครจะสามารถทําไดอยาง
พระพุทธเจา แตพระองคทําได โลกทั้งมวลที่มีการคัดคานตานทานพระองคนั้น ก็ไม
เห็นมีผูหนึ่งผูใดเปนผูวิเศษ พอทีจ่ ะมาเปนศาสดาสั่งสอนคนไดทั้งสามโลกธาตุเหมือน
พระพุทธเจา ที่ถูกตําหนิวาตัดชองนอยไปแตผูเดียว หรือไปดวยความเห็นแกตัวนั้นเลย
กลับตรงกันขามวาไมมีผูใดจะทําไดเหมือนดังพระพุทธเจา ทั้งฝายเหตุคือการปฏิบัติ
ดําเนิน ทั้งฝายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัย ครองธรรมวิมตุ ติหลุดพนอยาง
เดนดวง และไมมีผูใดแนะนําสั่งสอนสัตวโลกไดมากมายและเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้
เหมือนดังพระพุทธเจา
ที่นี่เมื่อยอนมาหาพวกเราผูเปนนักบวช สิ่งทีจ่ ะสนองความหวังไดก็ตองอาศัย
การประพฤติปฏิบัติ สิ่งทีโ่ ลกรักชอบสงวน ธรรมตองตัดตองทวนกระแส ฝนใจตอสู
เพราะความรักนั้นเปนกิเลส ความชังเปนกิเลส ความหวงใยเปนกิเลส ความรักสงวนสิ่ง
ตางๆ เปนกิเลส สิ่งเหลานี้เปนกิเลสทั้งสิ้น และเปนภัยของธรรมทั้งมวลซึ่งตนพึงหวัง
จึงตองไดตดั สิ่งเหลานี้ดวยการทวนกระแส
การตัดสิ่งเหลานี้ไมใชเปนของตัดไดงา ยเหมือนตัดไมตดั ฟน
ตองใชความ
พยายามความละเอียดลอออยางมาก งานทั้งหลายที่เราเคยทํามาแลวนั้นไมเหมือนงาน
ตัดงานฟนกิเลสนี่เลย ความหนักก็หนักมากทั้งทางรางกายที่ตองทรมานหักโหม ซึ่ง
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บางครั้งแทบเอาชีวิตไมรอดก็มี หนักทั้งดานจิตใจทีต่ องบังคับบัญชาตอสูสิ่งที่เปนมาร
ภายในใจ ในชวงที่มันมีกําลังมากยิ่งกวาเรา ตองทุกขมากในการตอสูกับมันและทุกขไป
โดยลําดับ
ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกขเพราะอํานาจแหงความเพียรเปนผูพาใหทุกขนั้น เปน
ผลที่พึงหวัง คือตัดกิเลสขาดลงไปไดโดยลําดับลําดา จิตไมเคยสงบก็สงบไดที่ทาน
เรียกวาสมาธิ เปนตัวจริงขึ้นมาภายในใจ ไมมีแตชื่อแตนามที่ปรากฏในตํารับตํารา จํา
ไดคลองปากคลองใจโดยหาตัวจริงไมปรากฏ แตนี้รูทั้งชื่อดวย เห็นทั้งตัวจริงประจักษ
ใจดวย เพราะอํานาจแหงความพยายามความฝาฝน การตอสูกับสิ่งที่ทําใหวุนวาย ทําให
สายแส ทําใหฟุงเฟอเหอเหิม จนสิ่งเหลานั้นระงับดับลงไป กลายเปนจิตที่สงบเย็น
ขึ้นมา นี่เปนผลแตละขั้นๆ ของทานผูมีหนาที่การงานอันเดียวคือนักบวชผูปฏิบัติธรรม
ตามที่ตนสละออกมาแลว
เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทจี่ ะใหผลปรากฏ ดังศาสนธรรมที่สั่งสอนไวนั้น
เราตองปฏิบตั ิตามดวยสุปฏิบัติ เปนตน ผลจะเปนอยางนั้นแนนอนไมเปนอื่น
ฝายเหตุคืออยางไร ศรัทธาเราก็เชื่อแลวตอบุญตอบาปตอมรรคผลนิพพาน แม
จะยังไมปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดหมายไปตามธรรม ซึ่งเปนความถูกตองอยู
แลว ก็ยังดีกวาความไมเชื่อเสียเลย ยิ่งไดปรากฏผลขึ้นภายในใจ เชน ความสงบเย็นใจ
เปนตนดวยแลว ก็ยิ่งจะหยั่งถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไมเคยรูเ คยเห็นนั้นใหลึกลงไปทุกที
เพราะผลนี้ไดปรากฏเปนสักขีพยานแลววา
เปนผลเกิดขึ้นจากศาสนธรรมที่ตน
ประพฤติปฏิบัติได
เมื่อจิตมีความสงบเย็น คนเรายอมมีทยี่ ึดที่พักผอนหยอนใจ ถาเปนการคาขายก็
เรียกวาเริ่มมีตนทุนขึ้นมาบางแลว กําไรนั้นคอยกลายเปนตนทุนหนุนกันไปโดยลําดับ
นับวันตั้งเนื้อตั้งตัวได แมไดหยิบยืมเขามาคาก็พอมีทางผอนสงเขาไดจากกําไรที่ไดมา
จนหมดหนีส้ ินและตั้งตัวไดจากกําไรที่กลายมาเปนตนทุน เมื่อจิตมีความสงบเย็นอยูที่
ไหนก็เย็น มองดินฟาอากาศก็เย็น มองผูคนหญิงชายก็เย็น ดูสภาวะตางๆ รอบตัวก็เย็น
เพราะรากฐานคือจิตพาใหเย็น เมื่อใจรอนแมมองดูน้ําแข็งมันก็รอนในหัวใจนี้ เย็นอยู
เฉพาะน้ําแข็งเทานั้น แตหัวใจนี้รอน ดูอะไรๆ รอนไปหมดเพราะใจพาใหรอน เมื่อใจ
เย็นแลวอยูที่ไหนก็เย็น ไมขึ้นอยูกับดินฟาอากาศโดยถายเดียว เย็นมากเย็นนอยขึ้นอยู
กับพื้นฐานของใจที่ชําระได ยิ่งชําระไดมากเพียงไร ใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและ
ละเอียดเขาไปไมมปี ระมาณ
นี่แลผลแหงการฝกฝนอบรม และทรมานตนดวยอรรถดวยธรรม ซึ่งเปนการ
ตอสูกับกิเลสมารที่อยูภายในใจในขณะเดียวกัน งานอันนี้จึงเปนงานที่หนักมาก งานใด
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ไมเหมือนงานนี้ งานโลกสงสารเราก็พากันทํามาแลว แตไมหนักเหมือนงานนี้ งานนี้
หนักอยูที่ใจ บางทีรางกายก็หนักไปดวย เชน เดินจงกรมเปนเวลานานๆ เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลาเหมือนแขงขาจะหลุดจะขาดไปก็มี แตก็ตองทนเพราะสิ่งที่พาใหทนมีอยูภายใน
ใจ ไดแก ความบึกบึน ความอุตสาหพยายาม เพราะความเชื่อมั่นในอรรถในธรรมใน
ผลที่ตนไดแลว
และในผลที่จะพึงไดจากความเพียรนี้มอี ยูภายในใจ
จึงตอง
ตะเกียกตะกายกันไป ทนก็พอทน อดพออด เพียรก็พอเพียร ถึงจะทุกขยากลําบากก็
พอเพียร ตอนนี้รูสึกวาหนักทั้งกายทั้งใจเพราะตองหักโหมกัน ไมงนั้ ตานทานกระแส
กิเลสไมอยู
การตอสูกับกิเลสภายในใจตองฟดเหวี่ยงกันดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ทุกดาน จะหนักหรือเบาไมถือเปนขอออกตัวแกตัว กิเลสจะหัวเราะเอา การทําความ
เพียรนั้นไมใชหนักเพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแลวผานไป แตหนักอยูเรื่อยๆ สูอยูเรื่อยๆ
เพียรอยูเ รื่อยๆ ไมทอถอย ทั้งนี้ถือกําลังของกิเลสเปนสําคัญ ถาขาศึกคือกิเลสมีมาก
และแสดงออกมามาก การตอสูตองหนักมือ เมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการตอสูก็ลดลง
กิเลสละเอียดลงไป การตอสูก็ละเอียดไปตามๆ กัน อุบายวิธีตางๆ ทีจ่ ะตอสูกับกิเลสก็
ละเอียดไปตามๆ กัน คําวาอุบายไดแกวิธีการของสติปญญานี้ขาดไมได ถาขาดนี้ก็ขาด
งาน เดินอยูเฉยๆ นั่งอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ถาไมมีสติปญญาเปนเครื่องกํากับ
รักษางานหรือทํางานอยูแลว ไมเรียกวาความเพียร ฉะนั้นคําวาความเพียร จึงหนักดวย
การทุมเทโดยอุบายตางๆ
บางทีก็ตองอดหลับอดนอน ผอนอาหาร อดอาหาร การอดอาหารเพื่ออะไร เรา
ไมไดอดอาหารเพื่อฆากิเลสโดยเฉพาะ แตเปนอุบายวิธีการหนึ่งเพื่อเปนการสงเสริม
ความเพียรและอุบายในการฆากิเลส การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ไมใชเปนการฆา
กิเลสโดยตรง แตเปนเครื่องสงเสริมความพากเพียรของเราใหทําการฆากิเลสไดสะดวก
และงายขึ้น การผอนการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัย ก็ควรผอนควรอดเพื่อชวยพยุง
ทางจิตใจ
ตามธรรมดารางกายนี้เมื่อมีกําลังมากยอมสงเสริมกิเลสไดดี อยาวาสงเสริมจิต
เลย และสงเสริมกิเลสใหมีกําลังมากขึ้น ราคะก็เริ่มมากขึ้น ความงวงเหงาหาวนอน
ความขี้เกียจขี้ครานก็เริ่มมากขึ้นๆ โดยลําดับ ทุกสิ่งทุกอยางอันเปนเรื่องของกิเลสมัน
มากไปตามๆ กัน ขึ้นชื่อวามารเครื่องทําลายจิตใจแลวมากไปตามๆ กัน
เมื่ออดอาหารหรือผอนอาหาร รางกายมีกําลังลดนอยลงไป การบําเพ็ญความ
พากเพียรยอมมีความสะดวกกวาปกติที่ไมไดผอนไมไดอด สติก็ตั้งไดดี ปญญาก็
คลองตัว นั่งนานๆ ก็ไมเมื่อยไมขบอยางรวดเร็วเหมือนกับเรารับประทานหรือฉัน
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ตามปกติใหเต็มอัตราของธาตุของขันธชนิดอิ่มหมีพีมัน
นี่เปนอุบายหนึ่งที่ชวยจิต
ตางหาก ไมใชเปนการแกกิเลสโดยตรง ในพระวินัยทานก็กลาวไวในบุพพสิกขาจะนํามา
อธิบายใหฟงเพียงยอๆ วา ผูที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาอวดเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตน
นั้น ปรับอาบัติทุกกฏ ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหว แตถาอดเพื่อความพากเพียรเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมแลวอดเถิด เราตถาคตอนุญาต นี่มีในพระวินยั
แตการทําแตละประเภท อุบายวิธีแตละอยางๆ นั้นขึ้นอยูกับจริตนิสัยดวย บาง
รายเดินนานไดผลดี ทัง้ ที่ความเพียรดวยสติปญญาก็จดจออยูเชนเดียวกัน บางรายนั่งดี
บางรายผอนอาหารดี บางรายอดอาหารดี อยางนี้ก็ตองหมุนไปตามการเห็นผลดีของ
ตน รายใดที่ดีดวยอุบายวิธีการใดก็ตองหนักไปตามอุบายวิธีการนั้น ซึ่งเหมาะกับจริต
ของตน ไมใชจะทําแบบสุมแบบเดา เห็นใครทําก็ทํา ไดผลไมไดผลก็ทําอยางนั้น นั่น
เปนความผิดจากหลักธรรม คือความฉลาด ขาดความสังเกต เห็นเพือ่ นฝูงทําก็ทําไป
เฉยๆ ไมเกิดประโยชน จะเรียกวา อัตตกิลมถานุโยค ทําความลําบากแกตนเปลาๆ ก็
ถูก ทั้งๆ ที่เราไมมเี จตนาอยางนั้นก็ตาม มันก็ถูกอยูโดยหลักธรรมชาติของมันนั้นแล
นี่การแกการถอดถอนกิเลสออกจากใจ จึงเปนความยากความลําบาก เพราะสิ่ง
นี้มีรากแกวฝงลึกมาตั้งแตกัปไหนกัลปใด ไมทราบตนสายปลายเกิดและตายของตน ซึ่ง
เปนนักเกิดนักตายอยูแลวโดยมีใจเปนตัวสําคัญเนื่องจากเชือ้ พาใหเกิด ดังที่ทานกลาว
ไวในธรรมวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นี่แหละเชื้ออันสําคัญฝงจมอยูภายในจิต
พาใหจิตตองหมุนไปตามภพนอยภพใหญ
การที่จะไปในภพนอยภพใหญสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ นั้นก็ออกมาจากวิบาก
ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสพาใหทํากรรมดีชั่วตางๆ นั่นแล เมื่อทํากรรมแลวผลยอมเปนดี
เปนชั่วไปตามกรรมทีท่ ํานั้นไมมีทางหลีกเลี่ยง การเกิด สภาพความเปนอยู รูปรางกลาง
ตัวของแตละภพละชาติ แตละสัตวแตละบุคคลนั้นจึงไมเหมือนกัน คําวาเกิดนั้นเกิด
เหมือนกัน เกิดเปนสัตว สัตวประเภทใดก็ได โดยเปนสัตวน้ําสัตวบก สัตวใหญสัตวเล็ก
เปนมนุษย เทวดา ภูตผี อะไรก็แลวแต มีเกิดอยูเชนนั้น มีตายอยูทํานองนั้นเพราะเกิด
กับตายเปนคูกัน หากจะมีอายุยืนยาวกวากันบางก็ไมพนคําวาเกิดแลวจะตองตาย นี่คือ
ผลที่เปนวิบากมาจากอวิชชาพาใหสัตวเกิดตายไมเลือกหนา
สรุปความลงแลว มีแตเรื่องเกิดเรือ่ งตายของจิตที่เปนนักทองเที่ยว เพราะ
อํานาจแหง อวิชฺชาปจฺยา พาหมุนตัวใหเปนไป และวิบากกรรมพาใหเปนไปสูงๆ ต่ําๆ
ลุมๆ ดอนๆ ไมมีประมาณเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เรานับตนนับปลายไดที่ไหน ทั้งๆ ที่
เรานี้เปนนักเกิดนักตายอยูแลวเต็มตัวดวยกัน ไมมีใครมากนอยตางกัน เพราะวัดไมได
จะเอามานับมาอานมาอวดกันไดอยางไร
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การทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตายนี้ก็คือกงจักรที่หมุนอยูภายในภพในชาติ หมุนอยู
ภายในใจนั่นแล จะหาความสุขความปลอยวางความสะดวกสบายไดที่ตรงไหน เมือ่
กิเลสยังหมุนอยูภายในใจ เอาอะไรมาเปนสุขและนอนใจตายใจไดสัตวโลกทั้งมวล ทั้งๆ
ที่ตางคนตางตัวก็มุงตอความสุขความเจริญความสะดวกสบายดวยกัน
แลวมีใคร
สมหวังบางเราเห็นไหม
เกิดมาทุกคนทุกราย เต็มไปดวยความมุงความหวังความสุขความเจริญดวยกัน
แตความหวังไมปรากฏตามใจที่หวังนัน้ เลย ก็เพราะกิเลสเปนตัวกอทุกขจะทําใหคน
สมหวังไดยังไง นอกจากมันทําลายความหวังเทานั้น แตความหวังนอกลูนอกทางก็เปน
เรื่องของกิเลส คนไมสมหวังก็เพราะเรื่องของกิเลส มันสลับซับซอนอยูภายในนั้นแล
หากแตเราไมรูไมเขาใจ เพราะภูมขิ องเรากับภูมิของกิเลสนั้นตางกันมากราวฟากับดิน
คนหนึ่งโงชะมัด สิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัด เขากันไดอยางไร นอกจากฝายโงถกู
ตมเอาตุนเอาไมมีวันเวลาโงหัวไดเทานั้น ยิ่งกวานั้นยังมองไมเห็นวากิเลสจะยกคนและ
สัตวใหหลุดพนจากทุกขทรมาน
จิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมครอบแลวโงชะมัด มันไสใหไปเกิด
ที่ไหนก็ไปไดทั้งนั้น ตายไดทั้งนั้น ทุกขไดทั้งนั้น แตไมรูวาสาเหตุนี้มาจากไหน จึง
เหมือนกับหลับตาอยูตลอดเวลา หลับตาไปเกิด หลับตาไปอยู หลับตาทนทุกขทรมาน
เสวยกรรมตางๆ อยูเรือ่ ยมาจนกระทั่งบัดนี้ แมมีนัยนตาอยูเชนเดี๋ยวนีก้ ็ตามก็เปน
ลักษณะหลับตา เพราะอํานาจของกิเลสปดไวนั่นแล แลวมีใครเปนคนฉลาดในโลกนี้ มี
ใครเปนคนสมหวังในโลกนี้ มีใครเปนคนครองความสุขในโลกนี้ มีใครเปนคนมีอํานาจ
วาสนาเพราะอํานาจของกิเลสมีมากในหัวใจ ในโลกนี้มีใคร ยังมองไมเห็น พูดตาม
ความจริง….ไมมี เพราะกิเลสเปนสิ่งที่ตัดรอนโดยถายเดียว ไมใชเปนสิ่งที่จะสงเสริม
สัตวโลกใหมีความสุขความสบายเปนลําดับ จนกระทั่งพนจากทุกขโดยประการทั้งปวง
เพราะอํานาจของกิเลสนัน้ ไมมีเลย นอกจากธรรมเทานั้น ปราชญทานจึงสอนใหละกิเลส
บําเพ็ญธรรม จะไดสมหวังดังใจหมาย
เพราะฉะนั้น ธรรมกับกิเลสจึงเปนคูแขงแยงชิงนางงามในไตรภพคือจิตดวงนี้
เรื่อยมา สวนมากอยากจะพูดวารอยทั้งรอยยอมแพกิเลสอยางราบ เพราะไมรูวากิเลส
คืออะไร จึงยอมแพโดยถายเดียว ถาไมมีพระพุทธเจามาตรัสรู มาคนแรแปรธาตุ
ภายในธาตุในขันธในโลกธาตุ ดวยพระปรีชาญาณความสามารถของพระองคแลว ธรรม
ของจริงทีเ่ ปนคูแขงของกิเลสซึ่งเปนสิ่งจอมปลอมนั้น จะไมปรากฏขึ้นมาใหโลกไดกราบ
ไหวบูชา พอเปนเครื่องยึดถือฝากเปนฝากตายและปฏิบัติตามเลย
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นี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรยของพระพุทธเจาตอนนี้ ถาเราเปนนัก
ปฏิบัติเปนนักธรรมะ นักกีฬา เราไมยอมทอดกายทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจใหกิเลส
เสียทั้งมวลแลว ตองเห็นความเดนความประเสริฐของพระพุทธเจาตรงนี้เอง
เรามีอะไรกับทาน ทานจึงไดประทานพระโอวาทไวใหเราไดประพฤติปฏิบัติพอ
เปนผูเปนคน รูบุญรูบาป รูคุณรูโ ทษ รูนรกสวรรค พรหมโลกและนิพพาน ดวยความ
พินิจพิจารณาตามหลักธรรมของทานจึงเห็นไดวา พระพุทธเจาเปนนักเสียสละไมมีใคร
เสมอ สละประโยชนสวนนอยเพื่อประโยชนสวนใหญ ก็คือศาสดาองคเอกนี้แล
ประโยชนสวนนอยคือ สละออกจากราชสมบัติบริษัทบริวาร ไพรฟาประชาชีซึ่งมีอยูใน
ราชอาณาจักรของพระองคเพียงเทานัน้ จะมากมายอะไร ถาจะเทียบเปนดานวัตถุแลว
มันก็เหมือนกับน้ําหยดหนึ่งเทียบกับน้ํามหาสมุทรนั่นแล
มันมากไหมน้ําเพียงหยด
เดียวกับน้ําในทองมหาสมุทรนั้น อันไหนมากกวากัน
จึง
การที่พระองคทําประโยชนใหแกพระราชอาณาจักรของของพระองคนั้น
เหมือนกับน้ําเพียงหยดเดียว
การทําประโยชนใหแกโลกสงสารดวยการเสียสละ
ประโยชนสวนนอย คือ น้ําหยดเดียวเพื่อประโยชนสวนใหญ เหมือนกับน้ําในมหาสมุทร
ทะเลนั้นก็คือทรงเปนศาสดาสั่งสอนโลกทั้งสาม คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลกนี้แล
กวางขนาดไหน ขนาดครอบโลกธาตุ คือแดนสมมุติทั้งมวล แมน้ํามหาสมุทรก็อยูในภูมิ
ของมนุษยนี้ ยังขยายไปอีกมากมายถึงเทวดา สวรรคช้นั พรหมมีกี่ชั้น ใตน้ําเหนือน้ําบน
บก เปนภูมิที่พระองคทรงอนุเคราะหสั่งสอนครอบไปหมด ดวยความเฉลียวฉลาดใน
อรรถธรรม ภูมิที่ละเอียดเชน เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม เปรต ผี ที่มนุษยไม
สามารถรูและสั่งสอนไดเพราะตาบอด นอกจากนั้นยังเหาหอนอวดภูมิโงของตนอีกวา
หาอุตริ ซึ่งเกินความเชื่อของมนุษยในสมัยปจจุบนั จะเชื่อถือได แมจะเกินความเชื่อของ
มนุษยในสมัยปจจุบันก็จริง แตความรูความเห็นของพระพุทธเจานั้นอยูเหนือโลกใน
สมัยปจจุบัน ซึ่งเปนโลกตาบอดแตชอบอวดฉลาดเปนไหนๆ ที่กลาวมาเหลานี้พระองค
ทรงสั่งสอนไดทั้งทีโ่ ลกทัง้ สามไมมีใครสามารถสั่งสอนได ไมเชนนั้นไมอาจเปนศาสดา
สอนโลกได
เราตาบอดเราจะลบลางสิ่งที่มี สิ่งที่คนตาดีเห็นไดอยางไร เราหูหนวกเราจะ
ปฏิเสธเสียงที่คนหูดีฟงไดฟงรูเรื่องกันไดยังไง นี่ยกตัวอยางเพียงสองขอเทานั้นก็ได
ความชัดเจนแลว คนตาดีกับคนตาบอดเห็นความจริงตางกันอยางไรบาง รูความจริง
ตางกันอยางไรบาง นี่แลเรื่องของศาสดาที่ไดนําธรรมมาสอนพวกเรา ตองตางจากพวก
เราอยูมากราวฟากับดิน ไมเชนนั้นเราจะไมทราบวาศาสนามีคุณคาและสอนคนใหเปน
คนดีไดอยางไร จะมีแตใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายเหมือนผักปลา เหมือนเนื้อบนเขียงที่
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ถูกสับยําจนแหลกละเอียดก็ไมรูตัววาถูกมีดเขาสับเขายํา
ถูกเขาเอาไปเปนอาหาร
รับประทานจนกลายเปนมูตรเปนคูถ และถูกถายเทไปที่ไหนก็ยังไมรู การมอบตัวให
กิเลสเปนผูสับผูยําเสียถายเดียวนั้นเปนของดีวิเศษละหรือ
ถาไมมีธรรมเปนเครื่อง
ตานทานเลย แดนมนุษยเราจะไมผดิ อะไรกับแดนนรกเลย จึงไมควรอวดดีเยอหยิ่งจะ
ยิ่งแยลงทุกวัน
นี่ยังดีมีธรรมเขาแทรก มีธรรมเปนเครื่องคัดคานตานทาน มีธรรมเปนคูแขงวา
สิ่งที่กิเลสเห็นวาถูก ธรรมคือความจริงนั้น คัดคานวาไมถูก กิเลสวาดี แตธรรมคานวา
ไมดเี ปนตน เมื่อมีสองอยางเปนคูแขงกัน ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาในความรูสึกของ
มนุษยผูมีธรรมเปนเครื่องทดสอบตรวจทาน สุขกับทุกขก็ปรากฏขึ้นมาและเปนคูแขง
กัน เพราะมีศาสนธรรมอันเปนของจริงเปนคูแขงกับกิเลสอันเปนของปลอมของเทียม
พอใหผูหวังสารคุณไดมที างเลือกถือเอาประโยชนจากธรรม ไมบอดหนวกไปเสียหมด
ศาสนธรรมที่ปรากฏอยูเวลานี้ ซึ่งเราทั้งหลายไดเชื่อถือและกราบไหวบูชา ถึงกับ
ไดสละเนื้อสละตัวออกมาบวชนี้เพราะผูใดเปนตนเหตุ ถาไมใชเพราะพระพุทธเจา นัน่
ศรัทธาความเชื่อตอบุญตอบาป เราไดความเชื่อนี้มาจากไหนถาไมไดมาจากธรรมของ
พระพุทธเจา ที่ทรงแสดงไวแลวดวยสวากขาตธรรมซึง่ ตรัสไวชอบแลว เพราะฉะนั้น
กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจาถือวาเปนภัย พวกเราผูเชื่อธรรมของพระองคก็ตองถือวา
เปนภัย และตอสูกันใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยามาทอถอยออนแอทอแทเหลวไหล ซึ่ง
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จะหาทางออกไมได
ตองเอาใหจริงใหจงั นักปฏิบัติ เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจา คือ ตลาด
แหงมรรคผลนิพพานอยูตลอดมาไมเคยลาสมัย สมัยคือความนิยมในยุคอันเปนเรื่อง
ของโลกนิยมสืบๆ กันมา ธรรมนี้คือธรรมที่ทันสมัยล้ํายุค ไมทันสมัยไมล้ํายุคปราบ
กิเลสไมได เราเห็นวาธรรมนี้ลาสมัยที่ไหนเมื่อไร ธรรมทานประกาศไวแลววา อกาลิโก
ในบทธรรมคุณวา ธรรมไมใชกาลไมใชสมัย เปนธรรมลวนๆ เรื่อยมา ใครเปนคนวา
ศาสนาครึ ศาสนาลาสมัย คนนั้นคือคนหมดคุณคาไมมีราคาเลย เหลือแตรางกระดูกกับ
ความรูสึกลมหายใจอยูเทานั้น ถาจะเทียบกับคนไขก็เหมือนคนไขที่ไมสนใจกับหยูกยา
กับหมออะไรเลย นอกจากรอคอยลมหายใจใหออกซิเจนอยูที่หอง ไอ.ซี.ยู.เทานั้น ผาน
จากนั้นก็เขาไฟ ขณะยังไมเผา พอเปดเครื่องปกปดออกก็มีแตแมลงวันตอมหึ่งๆ
เทานั้น คนเชนนั้นเหรอเปนคนดี เปนคนทันยุคทันสมัยหรือล้ํายุคล้ําสมัยนะ จงฟงใหดี
คิดใหละเอียดจากสิ่งที่ผานตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยาเสียโงคนที่เปนพิษภัยตอความดี
และสังคม ถาจะเปนลูกศิษยตถาคตผูจอมปราชญ ไมทรงเชื่ออะไรอยางงมงาย

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๓๑๗

๓๑๘

พระพุทธเจาไมใชคนลาสมัย สาวกอรหัตอรหันตไมใชคนลาสมัย ธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสรูและสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเปนของประเสริฐ
จะมาเปนธรรม
ลาสมัยไดอยางไร ถาไมใชเปนเรื่องของคนซึ่งเหลือแตรางอันเปนซากผีดิบและทรงลม
หายใจฟอดๆ อยูเทานั้น พนยาพิษของกิเลสมารออกมาทําลายศาสนธรรมและจิตใจ
ชาวพุทธทั้งหลายใหเสียไปดวย นักปฏิบัติจงสังเกตพิจารณาวา เสียงใดเปนเสียงมารคือ
กิเลสจะมาทําลายธรรมในใจ และเสียงใดเปนเสียงธรรมจะมาชโลมหัวใจใหชุมเย็น จง
เลือกเฟนทุกระยะอยาเผลอตัว
เพราะเหตุไรถึงวาศาสนาครึศาสนาลาสมัย ก็เพราะกิเลสพาใหเขาใจวาศาสนา
ครึ กิเลสพาใหเขาใจวาศาสนาลาสมัย กิเลสปดบังจิตใจไมใหเห็นความจริงที่ธรรมสอน
ไว และเสกสรรสิ่งทีจ่ ะทําลายธรรมขึ้นมาเหยียบย่ําทําลายตัวเองถายเดียว สิ่งที่ดีมี
คุณคาและสงเสริมตนใหเปนคนดีนั้น มันยึดไมได มันถือไมได ทําใหเห็นวาเปนสิ่งที่
ลาสมัยไปเสีย คนประเภทนั้นก็เหมือนกับคนที่ไขหนักและรอวันตายอยูในหอง ไอ.ซี.
ยู. ถายเดียว ไมมีหวังทางฟนตัว นอกจากจะเห็นถานเห็นฟนเปนของทันสมัยเทานั้น
คําวาปทปรมะที่ทานแสดงไวนั้นจะไดแกอะไร ถาไมไดแกหัวใจที่มืดบอดไม
ยอมรับเหตุผลอรรถธรรมใดๆ ทั้งสิน้ นี้ ทั้งนี้มิไดกลาวเพื่อตําหนิทานผูหนึ่งผูใด แต
กลาวตามความหนาบางของกิเลสที่ปดบังหัวใจสัตวโลกใหรเู ห็นไปตางๆ ที่เปนขาศึก
แกตนและศาสนธรรม อันเปนสมบัติลนคาควรแกการเทิดทูนอยางยิ่งตางหาก
ผูวิเศษๆ มาจากอะไรถาไมมาจากธรรม เราเชื่อใครทุกวันนี้ เชื่อเราก็เชือ่ ไมได
คอยแตจะแหวกแนว เชื่อใครๆ ก็เปนคนมีกิเลส เปนคนมืดบอดเพราะถูกกิเลส
ครอบงําหัวใจอยูดวยกัน จะเอาความถูกตองดีงามมาพูดใหฟงอยางถูกตองแมนยําได
ดังสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวไดยังไง เมื่อเราเปนคนโงก็ตองเชื่อคนฉลาด คือ
ศาสดาองคเอก ที่ทรงคนควาพบเห็นทุกสิ่งทุกอยางแลวจึงนํามาสั่งสอนโลก ไมใช
ศาสดาองคดนเดา เมือ่ ไดรูแจงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอยางแลวจึงมาสั่งสอน จะเปนธรรม
ของปลอมไดอยางไร
ผูที่วาศาสนาครึศาสนาลาสมัยนั้นไดคนควาและรูเห็นอะไรบาง
พอจะนํามา
พิสูจนมาเปนขอยืนยันใหเห็นวาศาสนาครึศาสนาลาสมัย เฉพาะอยางยิ่งไดคนควาเรือ่ ง
ของตนไดลกึ ตื้นหยาบละเอียดเพียงไรจึงกลาพูดออกมาเชนนั้น ถาไมตั้งหนาเปนขาศึก
ทําลายตัวและสวนรวมซึ่งหวังผลอยางเต็มใจจากความเชื่อ ความเคารพนับถือธรรม
ของจริงดวยกัน คนเราจะคิดจะพูดอะไรก็เปนสิทธิ์ที่ควรเปนไปไดถาอยูในขอบเขตที่
สังคมยอมรับ แตการทําลายสวนใหญเปนสิ่งทีค่ วรสํารวมระวังอยางยิ่ง เพราะทําให
เสียหายมากไมอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ มาใหอภัยได
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เอา ทีนี้ยนเขามา กิริยาอาการใดก็ตามที่เปนสิ่งจะทําใหเกิดความประมาทนอน
ใจไรความดีนั้น เปนสิ่งที่ลาสมัย จงทราบไว ผูทําความเพียรที่มีสติเปนผูจะเริม่ ทันสมัย
จะเริม่ ล้ําสมัย คือจะทันกิเลสและล้ํากิเลสในวันเวลาหนึ่งแนนอน นอมเขามานักปฏิบัติ
โอปนยิโก นอมเขามา ใหรูทั้งภายนอก ใหรูทั้งภายใน เห็นทั้งภายนอก เห็นทั้งภายใน
แกไดทั้งภายนอก แกไดทั้งภายใน จึงชื่อวาเปนผูฉลาดแหลมคม เอาใหทันกิเลสทุก
ประเภทจะชือ่ วาเปนผูทันสมัย เพราะกิเลสเปนนักนิยม เปนนักเสกสรรตัววาทันสมัย
จึงมักทําใหคนลืมตัววาทันสมัยทั้งๆที่ตื่นเงา ตื่นลม หาหลักเกณฑไมไดเรือ่ ยมา
เวลานี้จิตของเรามันทันสมัยหรือลาสมัย มันลาสมัยนั่นเองจึงหาความสงบเยือก
เย็นไมได อะไรพาใหลาสมัย ก็กิเลสตัวทันสมัยใหมเอี่ยมนั่นเองมันฉุดลากไปจากธรรม
ธรรมไมทันมัน เพราะผูป ฏิบัติไมผลิตขึ้นมาใหทันพอจะมีกําลังตอสูฟดเหวี่ยงกัน กิเลส
จะหลุดลอยไปยังไง ตองเอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ อยาทําเลนๆ ใหกิเลสหัวเราะ จงทํา
จริงใหกิเลสไดรองไหเพราะกลัวตายประจักษใจไปโดยลําดับซิ จะไดเห็นแดนแหงชัย
ชนะที่รอผูปฏิบัติจริงอยูแลวทุกเวลา อกาลิโก
อยาเคยชินกับความเกิดแกเจ็บตาย อยาเคยชินกับความเปนมาอันเปนเรื่องของ
กิเลสทั้งมวล จงมีความสนิทติดใจกับอรรถกับธรรม ทุกขก็ยอมทุกข ตายก็ยอมตาย
เปนก็ยอมเปนกับศาสดาเถอะ เราจะเห็นตัวเราใจเรามีคุณคาเหนือกิเลสอันต่ําทราม
ขึ้นมาโดยลําดับไมสงสัย
คําวาวิมุตติแดนหลุดพน หลุดพนที่ไหน พระพุทธเจาทานหลุดพนที่ไหน สาวก
ทานหลุดพนที่ไหนถาไมหลุดพนที่ใจนะ เพราะสถานที่เปนสถานที่ กาลเปนกาล ไมใช
เปนที่ที่หลุดพนอยางแทจริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เทานั้น ใจดวงเดียวนี้เปนผูถูกจองจํา
ดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ จนมืดดําทั้งกลางวันกลางคืนมองหาดวงจิตไม
เจอ จึงตองอาศัย สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเครื่องจํากัดความมืดบอดหมุนติ้วเขา
ไปตรงนั้น ใหจิตมีความสวางไสวขึ้นมา นับแตขั้นเริ่มแรกแหงความสงบ
พอมีตนทุนแลว เอา พิจารณาทางดานปญญาคลี่คลายดูรางกายนี้เปนยังไงบาง
เพราะอยูดวยกันมานานนับแตวันเกิดจนบัดนี้ พอไดเห็นหนากิเลสตัวจอมปลอมบาง
ในขั้นเริ่มแรกวาเปนหนาอยางไร ทําไมจึงมีกลอุบายฉลาดเอานักหนาและกลอมสัตว
โลกใหเคลิ้มหลับไปดวยอยางสนิทตายใจไมมีวันฟน
รางกายนี้มันเสกสรรปนยอไวรอบดานในรางกายทั้งภายนอกภายใน วาเปนหนัง
เปนเนื้อ เปนเอ็น เปนกระดูก เปนสัตวเปนบุคคล เปนหญิงเปนชาย เปนของสวยของ
งาม เปนของจีรังถาวร เปนเราเปนของเรา ประหนึ่งเปนทองคําธรรมชาตินั่นแล ที่มัน
เสกสรรตกแตงเอาไว และโกหกมนุษยทโี่ งๆ อยางพวกเราไดอยางงายดาย ถาไมเอา
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ธรรมของจริงเขาไปสอดสองดูแลว จะไมเห็นความจอมปลอมของกิเลสที่ปก เสียบเอาไว
ทั้งรางกายนี้ไดเลย
เอาซิ ปญญามีหยั่งลงไป หนังบางๆ เทานั้นทําไมดูไมทะลุ ความจริงมันเต็มไป
ดวยของปฏิกูลโสโครกทัง้ ภายนอก ภายนอกก็ขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไปทัง้ ราง ทั้งภายในก็
เปนของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอาการ ทําไมจึงเชื่อกิเลสตัวหนาดานหาวา
เปนของสวยของงาม วาเปนสิ่งนารักใครชอบใจ กิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวงมันวิเศษ
วิโสอะไร เมื่อมีแตการเสกสรรของปลอมวาเปนจริง ของเนาของเหม็นวาเปนของ
สวยงามโดยถายเดียวดังที่เปนอยูนี้
จงตั้งปญหาถามตัวเองบางซิพวกเราถาอยากฉลาดทันมัน เชนวา โงไหมพวกเรา
ที่ตกหลมเพราะกลลวงของกิเลสดังนี้เปนตน พิจารณาซิปญญามี เอาใหเห็นความจริง
ตามธรรมทานสอนไว
เมื่อไดเห็นความจริงตามสัดตามสวนของรางกายทั้งภายใน
ภายนอกแลว อุปาทานใหมันหนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกก็เถอะ ไมพนจากการถอนตัว
ออกมาหรือการพังทลายเพราะอํานาจของปญญาความรูแจงแทงทะลุนี้ไปไดเลย
จงคลี่คลายดูกายนี้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน งานนี้ไมใชเปนงานทีจ่ ะทําเพียง
ครูเดียวยามเดียวแลวหยุดไป ทําจนรูจ นเห็น อยางไรก็พนความเพียร พนสติปญญาไป
ไมได พระพุทธเจาก็รูดว ยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน
เราจะรูด วยอะไรถาไมรดู วยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ถารูดวยความเกียจคราน
โลกก็รูกันไปหมดแลวแหละ เพราะนัน่ เปนตัวมารตัวขาศึกของธรรม ผูอยากรูอยากเห็น
ธรรมตองฝน ตองกําจัดความเกียจครานทําความเพียร และกําจัดความโงเขลาดวย
สติปญญาเปนขั้นๆ ตอนๆ ไป
นักปฏิบัติรายใด ชอบใชสติปญญาคนควาในสติปฏฐานสี่มีกายเปนตนอยูเสมอ
นักปฏิบัติรายนั้นจะคอยรูแจงแทงทะลุทั้งธรรมของจริง และกิเลสตัวเคลือบแฝงไปโดย
ลําดับ จนพนดงหนาปาทึบไปไดโดยปลอดภัย วัฏทุกขนี้หาวันผานพนไปไดยาก
นอกจากความเพียรดวยสติปญญาธรรมเปนตนเทานั้น จงจําใหถึงใจ เดี๋ยวจะไปควาเอา
กิเลสชนิดตางๆ มีความขีเ้ กียจเปนตนมาแกวัฏทุกข แลวจะจมไปนะจะวาไมบอก
เอาใหเด็ดนักปฏิบัติ ศาสนธรรมประกาศไวทุกสิ่งอยางแมนยําไมมีที่สงสัยแลว
ที่สงสัยก็คือกําลังของเรามีเพียงใด ทีจ่ ะเปนไปในอรรถในธรรมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย
กําลังจะมีมากนอยขึ้นอยูกับเรา เอาใหจริง มรรคผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้ไมมีอะไร
แปลกกัน จะเกิดขึ้นทีจ่ ติ ปรากฏขึน้ ที่จิต เพราะกิเลสเครื่องหุมหอปดบังอยูที่จิต เมือ่
กิเลสเปดตัวออกหมดเพราะอํานาจของสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรแลว ความสวาง
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กระจางแจง ความหลุดพนจากทุกข ไมตองถามที่ไหนแหละ ถามทําไม พนก็รูอยูที่นี่
แจงอยูที่นี่ คือที่จิตนี้แหงเดียวเทานั้นไมมีในที่อื่นๆ
อยาตะครุบเงา อยาหลงลมปากคน ปากอมกิเลสมันสกปรกเชื่อไมคอยไดหรือ
เชื่อไมได ปากที่อมอรรถอมธรรมพอเชื่อถือไดหรือเชื่อถือได ลมปากนี้สําคัญมากนะ
เคยเปาคนใหลมจมมามากตอมากแลว เราเปนพระลูกศิษยพระตถาคต มีสวากขาต
ธรรมเปนหลักใจ หลักปฏิบัติทั้งภายในภายนอก อยาเผลอตัวเชื่อลมปากที่อมกิเลสตัว
สกปรกมาเปามาพน เพราะสมัยปจจุบันมักมีแตลมประเภทนีอ้ อกราน จึงตองระวังกัน
อยางมาก ถาไมอยากจมไปอยางนาเสียดาย
กิเลสเขามันแหลม เขี้ยวคมยิ่งกวาเขาวัวเขาควายและเขี้ยวสัตวเปนไหนๆ อยาก
เห็นกิเลสเขีย้ วแหลมเขาคมใหตอสูกันก็รูเอง เราสูมันดวยธรรมเปนอาวุธ มีสติปญญา
ธรรมเปนตน สูจนกระทั่งธรรมแหลมคมนั่นแหละ เมื่อสูกันจริงๆ ก็เลยรูทงั้ สองอยาง
กิเลสแหลมคมก็รู ธรรมแหลมคมก็รู ธรรมแหลมคมยิ่งกวากิเลสก็รู ถาไมแหลมคมยิ่ง
กวากิเลสก็สูกิเลสไมได พุงเราก็ทะลุ ถาสูกิเลสไดพุงกิเลสก็ทะลุ และตายไมมีวันฟน
ตลอดไป เราก็ไดชัยชนะขั้นประเสริฐเลิศเลอไมมวี ันกลับแพตลอดไปเชนเดียวกัน
ใครอยากทราบศาสนาละเอียดขนาดไหนเขาภาคปฏิบัติก็รูเอง ถายังไมไดเขา
ภาคปฏิบัติก็ยังไมซึ้งไมถงึ ใจ ถายังไมไดเขาภาคปฏิบัติก็ไมรวู ากิเลสเปนยังไงธรรมเปน
ยังไง เพราะในตัวเรามันเปนกิเลสทั้งนั้น ถายังไมทําการปฏิบัติก็มีแตกิเลสคลังกิเลส
เมื่อไดเขาพิสูจนทางภาคปฏิบัติแลวก็คอยรูเรื่องกันไปเอง ทีนี้ก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไป
ถาไมรูจริงๆ ก็ไมรจู ะฟดจะเหวี่ยงอะไร กิเลสไมเพียงฟดเรา มันเหยียบย่ําเราแลวเคี้ยว
กรวมๆ แลวกลืนลงไป หรือมันไมตองเคี้ยวใหเสียเวลาและเหนื่อยขากรรไกรเสียเปลา
มันลื่นคอไปเลย ยิ่งกวาน้ํามันหลอลื่น
เพียงใจธรรมดาสามัญชน จะวาดียังไงสุขยังไงก็วากันไปอยางนั้นแล ถาธรรมยัง
ไมไดเขาถึงใจก็ไมรูวาดีขนาดไหนสุขขนาดไหนไดชัดเจน รูว าดีและสุขเพียงงูๆ ปลาๆ
ไปอยางนั้นเอง เมื่อธรรมไดเขาถึงตรงไหนแลวก็เริ่มรู วาดีอยางนี้เปนดีของอะไร และดี
อยางนั้นเปนดีของอะไร สุขอันนี้เปนสุขของอะไร และสุขอันนั้นเปนสุขของอะไรไปโดย
ลําดับ สุขอันนี้เปนสุขจากเหยื่ออยูปลายเบ็ด สุขอันนี้เปนสุขจากธรรม ดีอันนี้เปนดีของ
เหยื่ออยูปลายเบ็ด ดีอันนี้เปนดีของธรรม มันรูไ ดอยางชัดเจนไมมีใครบอก
พวกเรามันไมเห็นปลายเบ็ด เห็นแตเหยื่อ เหมือนปลาเห็นแตเหยื่อก็เลยติด
เบ็ด ถาปลาเห็นเบ็ดดวยก็ไมติด ปลาเห็นเหยื่อและเห็นเบ็ดดวย ก็คือใจที่มีสติปญญา
ประจําตน ถาใจไมมีสติปญญาก็แสดงวาไมมีธรรมเครื่องรักษาพอจะรูปลายเบ็ด มันก็
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เห็นแตเหยื่อลอ พองับเขาไปก็ถูกเบ็ดเกาะปากเลือดสาด เขาทุบหัวเอาตายเหยื่อก็
ไมไดกิน
นักปฏิบัติจงดูเอาระหวางกิเลสกับธรรม มันแฝงกันไปในทํานองเบ็ดกับเหยื่อลอ
ปลานั่นแล
การปฏิบัติธรรมจําตองระวังการแอบแฝงของกิเลสที่คอยแทรกความเพียรไปทุก
ระยะอยูเสมอเผลอไมได ถาจะดูกันจริงๆ แลวจะดูยากอะไร มันมีอยูรอบดานจนนา
ขบขันจะวาไง พวกเรานี่แหละ ตาก็ตาอันเกา หูอันเกา ใจอันเกานี่แหละ ดูของเกาที่มี
อยูรอบตัวนี่แหละ แตก็หลงไดไมอมิ่ พอตลอดไป ถาตาไมมีสติปญญาคอยกํากับ ถามี
สติปญญารักษาก็เหมือนคนที่มองอะไรดวยกลอง ยอมเห็นชัดตางกัน
ใจมีธรรมใจมีปญญาประจําตนก็เหมือนมีกลองสองทาง มันตางกันระหวางคนมี
ปญญากับคนไมมีปญญา ตาก็ตานี้แหละ แตคนฉลาดตาไปถึงไหนสติปญญาไปถึงนั่น
หูไปถึงไหนความรูรอบวิ่งไปถึงนั้นพรอมกัน โดยหลักธรรมชาติของสติปญญาที่ไดฝก
มาอยางพอตัว ไมจําเปนตองตั้งทาตั้งทาง เพราะเปนหลักธรรมชาติอยูแลวตั้งอะไร
หากเปนหลักธรรมชาติของสติปญญาที่ฝกมาอยางพอตัวแลว ฝายตรงกันขามมันก็เปน
ธรรมชาติของมันทีจ่ ะหมุนตัวอยูเชนนั้น ธรรมชาตินี้นั่นแลที่ทําคนและสัตวใหโง นั่งอยู
ก็โง นอนอยูก็โง ยืนอยูก็โง อะไรๆ ก็โงเพราะมันเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่ทําคนและ
สัตวผูอยูใตอํานาจของมันใหโง
ทีนี้เมื่อเปนหลักธรรมชาติของธรรมขึน้ มาแลวยอม
เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือทําอะไรๆ อยู มันก็ฉลาด
รอบตัวของมันอยูเชนนั้น ไมตองปรุงตองแตง ไมตองตัง้ ทาตั้งทางมันก็เปนของมันเอง
ใจดวงเดียวนั้นแหละ แตมันพลิกเปนอยางนั้นไปไดดวยการบํารุงสงเสริม
ทานจึงสอนใหศึกษาอบรมและปฏิบัติบํารุงสงเสริมโดยสม่ําเสมอ
จนจิต
กลายเปนธรรมลวนๆ ใจลวนๆ กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว นั่นแลจึงไดปลง
ภาระหนาที่ทุกอยางและอยูดวยความหายกังวล เปนคนวางงานดวยความบริสุทธิ์ มิใช
วางงานแบบโลกตําหนิกัน
ผมก็กําลังกายออนลงทุกวันๆ โรคภัยไขเจ็บก็ย่ํายีตีกระหน่ํารางกายเขาทุกวัน
การแนะนําสั่งสอนหมูเพือ่ นก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนแตกอน ก็ดูซิพูดยังไมควรจะ
จบก็ตองไดจบ ไมควรจะหยุดก็ตองไดหยุดเพราะมันเปนอยูภายใน เมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้น
แลวมันฝนไมได ถาเปนเรือบินก็ปกหัวลงสนามเลย ไมลงไมได ถาจะเทศนอยาง
ธรรมดาๆ โดยการบังคับบัญชาไปวาใหเปนอยางนั้นๆ มันก็เทศนไปไมไดอีกแหละ
เทศนภาคปฏิบัติตองใหเปนไปตามหลักธรรมชาติ เสียงจะเบาก็ใหเปนไปตาม
หลักธรรมชาติ จะชาหรือเร็วก็เรงไมไดและรั้งไมได ตองปลอยใหเปนไปเรื่อยๆ ตาม
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หลักธรรมชาติ เสียงจะเร็วหรือชา หนักหรือเบาขนาดไหนก็เปนของมันเองๆ จึงเหมาะ
กับการแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติ พอเรงเขาๆ ตามหลักธรรมชาติของการเทศนก็มา
กระเทือนรางกายนี้ พอกระเทือนปบ ความรูนี้ก็แย็บและยอนเขามาสูรางกายเสีย ธรรม
ที่กําลังเทศนอยูนั้นก็ตกหายไปไมสืบตอกัน การเทศนก็ปกหัวลงสนามเทานั้นละซิ คือ
ยุติการแสดงเพียงเทานั้นฝนไปอีกไมได
เสียงธรรมนีก้ ลอมใจนะ เสียงโลกมันยั่วใจ ยุใจ แหยใจใหฟุงใหรอน พอใจรอน
แลวกนก็รอนอยูไมเปนปกติ กนไมติดพื้น เดี๋ยวก็วิ่งแจนไปโนนไปนี้เพือ่ แกรําคาญ เรา
เคยเห็นสุนัขบามันวิ่งไหมละ วิ่งตามถนนหนทางนะ จิตที่คึกคะนองดวยอํานาจกิเลสมัน
วิ่งเกงกวานั้นนะ เอาใหมันหมอบราบดวยสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน ใหเห็นสักทีซิ
เอาใหไดทักกันวา ตัวพยศมาสงบใหเห็นแลวเหรอ นั่น มันจะเหนือธรรมไปไดเหรอ จง
เอาใหเห็นเสียทีซิ มันเปนไดจติ นี่ สิ่งที่พาใหมันวิ่งมี ปราบอันนั้นใหสงบตัวลงไป จิตก็
นิ่งเองสงบเอง กนก็ไมรอนเพราะจิตเย็น กนก็พลอยเย็นไปดวย
การตอสูกับกิเลสนี้แหม มันไมลืมนะหัวใจเรา เอากันจริงๆ ตอสูกันจริงๆ เรื่อง
เชนนี้มันไมลืมนะ มันจะลืมไดยังไง ลงถึงขนาดเอาชีวิตจิตใจเขาแลกกันแทๆ มันจะลืม
ไดยังไง แมถึงวันตายก็ไมลืม เพราะเปนประวัติแหงชีวิตในการตอสูกับขาศึกวัฏจักร
ฉะนั้นถึงไดกลาพูดวา งานอะไรก็ตามในโลกที่เราไดเคยผานมาแลว เรายังไมเคยพบ
เคยเห็นงานใดที่หนักหนา ขนาดที่ตองสละชีวิตจิตใจเหมือนงานจิตตภาวนานี้ ยังไมเคย
เห็นในตัวเราเอง การสละเปนสละตายนี้ทุมกันลงเลยไมเสียดายชีวิต ถึงวาระทีจ่ ะเขา
ดายเขาเข็มกันจริงๆ วางั้นเลย มอบเลยนะเวลานั้น ชีวิตจะไปก็ไปเลย ถาไมไปก็ใหรูให
เห็นธรรมอยางเดียวเทานั้น การสละชีวิตเปนพื้นๆ มาก็มี ถึงวาระที่จะทุมก็ทุมกันลง
เลย
ทั้งนี้ก็เพราะเราเห็นโทษของจิตที่เสื่อมไปไมยอมสงบใหอีกนั่นแหละ แหมโทษ
แหงความเสื่อมของจิตนีเ้ ปนทุกขมากนะนักบวชเรา จิตหาความสงบไมไดเลยนี้มันยุง
มันกวนจริงๆ นะ ยุงมากกวนมากรอนมากทุกขมากทีเดียว พอมันสงบไดบางแลวรูสึก
วาเย็นสบาย ไมยุงไมเหยิงไมวุนอะไรๆ อยูกับความสงบ เพราะใจมีอาหารดื่ม ดื่มสมถ
ธรรมความสงบสบาย จิตมีพื้นฐานแหงสมาธิละเอียดเขาไปเทาไรก็ยิ่งสบาย สบายจนขี้
เกียจ ขี้เกียจยังไง ก็ขเี้ กียจพิจารณาทางดานปญญาละซิ สุดทายก็เลยไปเหมาเอาวา
สมาธินั้นแลเปนนิพพาน เลยจอกันอยูตรงนั้น ไมชอบพิจารณาทางวิปสสนา แตมันไม
เปนนิพพาน เขาใจลมๆ แลงๆ ไปอยางนั้นเองเพราะไมรเู นื่องจากทางไมเคยเดิน
พอออกทางดานปญญามันถึงทุกขมากละที่นี่ ทุกขนั้นทุกขแบบเรารับประทาน
อาหารเผ็ดๆ เผ็ดมันก็มรี สของมันนี่ เค็มมันก็มรี สของมัน พอใหสูกันหรือพอใจฉันกัน
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เผ็ดก็พอใจเพราะมีรสอยูในความเผ็ด ทีนี้ความทุกขในความเพียรขั้นนีม้ ันก็มีรสชาติให
เกิดสุขละเอียดไปกวารสสมาธิ สุขในสมาธินั้นอยางพอแมครูอาจารยมั่นวา ความสุขใน
สมาธินั้นเหมือนกับเนื้อติดฟน ทานวา นั่นถูก แตเมื่อยังไมกาวยังไมเห็นโทษแหงความ
ติดในสมาธิ มันอยูในนี้ก็เห็นวาเปนของดี พอกาวออกสูปญญาไดแลวก็ตองปลอยอันนี้
พอถึงขั้นปญญามันถึงหมุนติ้วๆ มันรูมันเห็นชัดนี่ ปญญาตัดกิเลสตัวไหนขาด
ไปยังไงๆ มันรูๆ ขาดเปนวรรคเปนตอนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในวงขันธหานี่มันขาดไป
หมด รูปขันธความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ขาดใหเห็นชัดๆ ภายในใจเรา เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ สุข ทุกข เฉยๆ ในสวนรางกายมันขาดไปก็รู สัญญาแย็บออกมามันก็รู
สังขารมันก็รู วิญญาณมันก็รู มีแตอาการๆ มันขาดจากกันกับจิตก็รู นั่น
แตกอนมันเปนอันเดียวกันหมด ทั้งรูป ทั้งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวม
แลวเปนเราเปนของเราหมด เวลาปญญาคุยเขีย่ ขุดคนกลั่นกรองเขาไปๆ มันก็สลัด
ออกๆ สวนรูปเปนของหยาบมันสลัดกอน นามธรรมเปนสวนละเอียดสลัดทีหลัง
จนกระทัง่ มันวนเขาไปๆ แคบเขาไปๆ จนถึงจิต
ก็รูแลวจะพิจารณา
อะไรมันก็หมดปญหาภายในขันธนี่แลวจะพิจารณาอะไร
อะไรอีก เหมือนเรารับประทานอาหารคาวอิ่มแลว จะไปเอาอะไรมาอีกมันไมสนใจกับ
อาหารคาว มันสนใจอะไร สนใจหวาน เอา ใสหวานลงไป การสนใจหวานก็หมายถึงจิต
พวกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเขาใจแลวปลอยวางแลว เหลือแตความรูไม
เกี่ยวโยงกับขันธหา ก็แบกความรูชมเชยความรูอ ยูนั้นกอนเมื่อยังผานไปไมได ไมแบก
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ยังแบกความรู ความรูที่เต็มไปดวยยาพิษ คือ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน เปนอันเดียวกัน เมื่อตัดสะพานที่เที่ยวออกหาอาหาร
กิน คืออวิชชามันเดินออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สูรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
และออกไปสูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ถูกตัดเขาไปๆ จนเหลืออยูเกาะเดียว
เปนเกาะในทามกลางแหงขันธ ใจติดอยูนั่นกอนเพราะเปนสิง่ ที่นาติด จิตจึงติด
จึงไดกลาพูดกลาเขียนวา ที่เราคาดเอาไววา อวิชชาเหมือนเสือโครงเสือดาว
เหมือนยักษเหมือนผี เราวาดภาพมันไววาเปนขาศึกอันใหญหลวง นั่นมันผิดทั้งเพเมื่อ
เวลาเขาไปเจออวิชชาจริงๆ มันไมรวู าเปนอวิชชา แตกลับเห็นวาเปนของประเสริฐเลิศ
เลอไปเสีย จึงเทียบเหมือนกับนางบังเงาหรือนางงามจักรวาลที่สวยงามหยดยอยนั่นแล
มันจึงกลอมสติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุใหหลงได แตจะวาหลงสนิทก็ยังไมสนิท
นัก เพราะแมจะเพลินอยางละเอียด มันยังพิจารณาของมันอยูไมตายใจทีเดียว แตมัน
รักมันสงวนมาก จึงเรียกวาหลงวาติดในขณะนั้น
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แมจะรักสงวนก็ไมพนที่จะสังเกตพิจารณาความละเอียดออยอิ่งนั้น เพราะความ
ละเอียดก็ยังเปนไตรลักษณ ยังเปนสมมุติ มันจะไมแสดงอาการตาง ๆ ขึน้ มาไดยังไง
เชนวามันผองใสมันสงาผาเผย มันยังมีเฉาหรือเศราหมองนิดๆ ใหเห็นจนได วาสุขมัน
ก็มีทุกขอยางละเอียดแทรกขึ้นมาในจุดนั้นจนได ทําใหจับพิรธุ ได สติปญญาก็พิจารณา
อยูไมลดละ ทั้งๆ ที่มันรักษาอยางเขมงวดกวดขันเพราะความหลงในระยะนั้น มันก็ยงั
สอดสองดูความเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติอยูนั่นแล เพราะไมมีทจี่ ะพิจารณา พิจารณา
อะไรนอกจากจุดเดนๆ นั้น ใจก็ไมสัมผัสดูดดื่ม เพราะเขาใจและปลอยวางหมดแลว
เหลือเพียงอันเดียวเทานั้น ทั้งรักษาทั้งพิจารณา เพราะสติปญ
 ญาขั้นนี้ตื่นตัวอยูเสมอไม
นอนใจ ไมอยูเปนปกติ แตหมุนตัวอยูอยางละเอียดเหมือนน้ําซับน้ําซึมทั้งแลงทั้งฝน
ตลอดอิริยาบถเวนแตหลับ จนกระทั่งจุดนั้นแสดงอาการตามกฎไตรลักษณหลายครัง้
หลายหนใหเห็นมันก็จับไดเอง เพราะสติปญญาเสาะแสวงหาความจริงจากจุดเดนดวงที่
เรียกวา อวิชชารวมตัวอยูแลว
สติปญญาที่เตรียมรบเต็มอัตราศึกอยูแลวก็จอเขาไปจุดนั้นทันที
พิจารณา
คลี่คลายอยางละเอียดรอบคอบ ไมหลวมตัว จุดนั้นก็พังทลายหายสูญไปในขณะนั้น
เมื่ออวิชชาถูกทําลายพังลงไปแลว นางบังเงาก็พังลงไปอยางไมมปี ญหา คําวา
นางบังเงาเปนของอัศจรรยก็ดี นางงามจักรวาลเปนของนารักสงวนก็ดี แตธรรมเครื่อง
ปราบปรามไมไดปรารถนา เพราะเปนของจอมปลอม สิ่งที่วานั้นก็เปนเหมือนกอง
ขี้ควายครอบเพชรทั้งดวงไวนั่นแล ระหวางของจริงกับของปลอมมันตางกันมากอยาง
นั้น เวลาจุดนั้นกระจายลงไปแลวถึงไดรู ถึงกับอุทานทางใจวา โอโห ขนาดนี้เชียวเหรอ
อวิชชานะ โอโหๆ ออยอิ่งจริงๆ การวาดภาพอวิชชาไววาเปนเสือโครงเสือดาวเปนยักษ
เปนผีกับอวิชชาตัวจริงมันเปนคนละโลก เมื่อเวลาไปเจอตัวจริงแลว กลับยื่นคอยื่นหัว
เขาไปใหอวิชชาเคี้ยวเสียแหลกไมรูตัวเลย นาทุเรศความหลงอวิชชา
สามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรจะทันสมัยใหมเอี่ยมยิ่งกวาอวิชชา
จึงสามารถ
ครอบโลกธาตุได ครอบหัวใจสัตวโลกได แตพอมหาสติมหาปญญาเขาถึงแลว ฟนขาด
ผึงลงไปกองแบบมวนเสื่อ ไมมีอะไรทันสมัยยิ่งกวาสติกับปญญา ถาอันนี้ไมทันสมัยไม
ล้ํายุคกิเลสอวิชชาจะพังไปไมได สุดทายก็ถึงธรรมล้ําสมัย คําวาล้ําสมัยก็หมายถึงใจ
เหนือโลกนะซิ ถาลงวาล้ําสมัยแลวก็แสนสบาย อยูไหนอยูเถอะ ตอจากนี้ไปทําไมจะไม
เห็นลวดลายของกิเลสที่เคยหลอกเคยตมตุนเลา แมละเอียดลออแคไหน เปนมายังไงๆ
ทําไมจะไมรูเรื่องของมัน เมื่อสติปญญารอบตัวแลว
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ดังนั้นขอทุกทานที่มุงหนามาศึกษาอบรมจงเอาจริงเอาจัง จะเห็นแดนพนทุกข
โดยสิ้นเชิงประจักษใจดวยขอปฏิบัติของเราเอง ไมรอคอยใหใครมาตัดคะแนนและให
คะแนน
เอาละขอยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

โรคเรื้อรังของจิต
การงานเกี่ยวกับสิ่งภายนอก ผูมาใหมพึงสังเกตศึกษาดวยตาดวยหู
ความ
เคลื่อนไหวไปมาในการทําขอวัตรปฏิบัติตางๆ เกีย่ วกับหลักธรรมหลักวินัย จะสมชื่อวา
มาศึกษาถาเปนผูสําเหนียก จะคอยฟงแตครูบาอาจารยเทศนแนะนําสั่งสอนอยางเดียว
ไมทันกับเหตุการณที่เปนไปอยูภายในตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งภายในจิต
การมารวมกันเปนจํานวนมากยอมทําใหอืดอาดเนือยนายลาชาในกิจตางๆ แลว
ก็เขาไปสูใจ ทําใหไมสะดวกในการประกอบความพากเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกัน
กับหมูกับคณะ ฉะนั้นการเสาะแสวงหาที่วิเวกจึงเปนความเหมาะสมอยางยิ่ง จะไมตอง
กังวลวุนวายกับผูใดสิ่งใด
มีความรูสึกตัวอยูมากกวาการอยูกับหมูกับคณะรวมกัน
หลายๆ องค ซึ่งสวนมากมักจะมีความเผลอ ความไมมีสติประจําตน ที่ขดั กับหลักการ
แกการชําระกิเลสซึ่งจําตองอาศัยสติปญญาเปนสําคัญตลอดไป หมูเพื่อนก็มาอยูเรื่อยๆ
การใหโอวาทสั่งสอนก็สั่งสอนเรื่อยมานับแตมาเกี่ยวของกับวงคณะ เปนเวลาราว ๓๐ ป
นี้แลว รูสึกวาเปนภาระหนักมากอยูไมนอยสําหรับผูเปนหัวหนา หากมาตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติจริงๆ สิ่งที่ควรจะไดเปนคติเครื่องเตือนใจนั้น สัมผัสสัมพันธกับตนและกับครู
กับอาจารยตลอดกับหมูกับคณะอยูเสมอ นอกจากเราไมเปนคนจริงจังเสียเทานั้น
ฉะนั้นทุกๆ
ทานที่มาศึกษาอบรม
อยาดูที่ไหนมากยิ่งกวาดูใจคือความ
เคลื่อนไหวของตน แมการศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเขาไปสูใจ ใหไดเปนคติตัวอยาง
อันดีและนําออกประพฤติปฏิบัติดวยความราบรื่นดีงาม ใจเปนสิ่งทีร่ ักษายากมากยิ่ง
กวาสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ ไมมีสิ่งใดทีจ่ ะรักษาแกไขฝกฝนทรมานยากยิ่งกวาใจ
เพราะใจเปนโรคเรื้อรังมานานจนเจาของเองก็ไมสามารถทราบไดวาเรื้อรังมาตั้งแต
เมื่อไร จนถึงชาติปจ จุบันนี้เรายังไมทราบวามาจากอะไร เปนมานานเทาไร เกิดตายมากี่
ภพกี่ชาติ ความเปนมามากตอมาก จึงไมอาจนับอานและแขงขันซึ่งกันและกันไดใน
เรื่องความเกิดแกเจ็บตาย ความทุกขความลําบากของแตละรายๆ ทั้งนี้เพราะโรคเรื้อรัง
ของจิตพาใหเปนนั่นเอง
ตามหลักธรรมทานกลาวไวอยางตายตัวและถูกตองแมนยํา ไมมีคลาดเคลื่อน
แมแตนอยวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺยา วิฺญาณํ เปนตน อวิชชาแทๆ
พาใหสัตวเกิดสัตวตาย เราจะไปหาอวิชชาที่ไหนถาไมดูที่ใจจะไมเห็นจะไมเจออวิชชา
เลย ความโงเงาเตาตุนไมใชอะไรโง ตาก็ไมไดโง หูก็ไมไดโง จมูก ลิ้น กายไมไดเปนผูโ ง
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ผูฉลาด แตผูที่โงก็คือใจ ถาใจไมฝก ฝนอบรมตนเพื่อความฉลาดแลวจะหาความฉลาด
เกิดขึ้นไมได ความฉลาดจะเกิดขึ้นไดดวยการฝกฝนอบรมใจ ใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควร
ฝกอบรมอยางยิ่ง
เวลานี้โรคเรื้อรังคืออวิชชาเปนตัวการใหญฝงจมอยูภายในจิต จนไมสามารถ
ทราบไดวาจิตเปนอยางไร ทั้งๆ ที่รอู ยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นแล แตไมอาจจะรู
ไดวาความรูอันแทจริงนัน้ คืออะไร เพราะมันเจือปนกับโลกอวิชชาที่กลาวนั้น โรคมืด
บอดกับจิตเลยกลายเปนอันเดียวกัน คือกิเลสกับจิตเปนอันเดียวกัน โรคอันนี้แหละ
เชื้ออันนี้แลที่พาใหสัตวโลกเกิดแกเจ็บตายเรื่อยมา ความไมเข็ดไมหลาบก็เพราะโรคอัน
เดียวนี้แหละปกคลุมหุมหอไวไมใหเข็ดใหหลาบ ไมใหเห็นภัยในสิ่งที่นากลัวทั้งๆ ที่เจอ
กันอยูทุกวันทุกเวลาและถูกดัดสันดานอยูเรื่อยมา
การจะพิจารณาใหเห็นโทษดวย
สติปญญาของตน สติปญญาก็ไมเกิด มันจมอยูดวยกันนั้นเสีย จึงเปนความลําบาก
นี่เราไดกาวเขามาสูเพศอันเหมาะสมและหนาที่การงานอันถูกตองดีงามอยางยิ่ง
แลว ในการที่จะเปดสิ่งทีล่ ี้ลับปดบัง หรือหุมหอจิตใจนี้ออกเพื่อเห็นตามความเปนจริง
ของมัน เราเปนผูเหมาะสมแลว ไมมีเพศใดเหมาะสมยิ่งกวาเพศนักบวชเรา หากไมถือ
โอกาสแหงความเหมาะสมของตนนี้ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อใหไดมรรคไดผล เพื่อรูตน รู
ปลายของความจริงและความปลอมทั้งหลายซึ่งรวมอยูภายในใจนี้ ก็จะหาโอกาสดียิ่ง
กวานี้ไมไดอีกแลว เพราะคําวามืดกับแจงนั้นเปนสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม นั่นไมไดเปน
อุปสรรคแกผูใด นั่นไมไดเปนผูใหผลดีผลชั่วแกผูหนึ่งผูใด หากเปนธรรมชาติของ
ความมืดความสวางที่มีอยูเชนนั้นมาดั้งเดิม เปนเพียงโลกอาศัยสิ่งเหลานั้นในลักษณะ
ตางๆ กันตามความถนัดและความตองการของตนเทานั้น
คําวาโรคเรื้อรังไดกลาวแลวในเบื้องตน โรคพรรคนี้ลึกลับมาก ใจกับโรคนี้จงึ
เหมือนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มองดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรูสึกของเราทั่วๆ ไป
นั้นจะเห็นวาเปนอันเดียวกัน เพราะไมมีสิ่งที่เหนือกวาพิสูจนแยกแยะ และไมมีความรู
เหนือกวานั้นที่พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนจิตสิ่งใดเปนโรคแทรก หรือเปนโรคเรื้อรังที่
ฝงจมกันอยูภายในจิตนั้น นอกจากจิตที่ถูกฝงดวยยาพิษอยูภายในนั้นแลว มันยัง
กระจายแขนงออกมาใหเปนแบบเดียวกันกับสวนขางในของมันอีกดวย
สงกระแส
ออกไปทางตาก็เพื่อหลง คือเพื่อรักเพื่อชัง เพื่อเกลียดเพื่อโกรธ ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย เปนสายทางแหงโรคเรื้อรังนี้กาวออกเดินเพือ่ เสาะแสวงหาผลประโยชน
ของมัน ซึ่งก็คือโทษของเรานั่นแล นําเขามาทับถมจิตใจใหหนาแนนไปดวยเรื่องของมัน
จึงหาทางทราบและแกไขสิ่งเหลานี้ไดยาก เพราะมันปดมันครอบไวหมดทั้งภายนอก
ภายใน
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ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เปนทางเดินของโรคอันนี้ รูป เสียง กลิ่น
รส เครื่องสัมผัสก็เพื่อกวานเขามาสูความหลงและใหทุกขแกใจอยางเดียวกัน เจอเขาที่
ไหนก็ตองหลงเขาที่นั้น การสัมผัสสัมพันธไมวาใกลวาไกลในบรรดาสภาวธรรมที่กลาว
มา ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่งๆ เทานั้นไมเกี่ยวของกับผูใด แตจติ
ดวงนี้ซึ่งเต็มไปดวยความลุมหลงจอมปลอม หากไปเสกสรรปน ยอสิ่งนั้นวาเปนอยางนั้น
สิ่งนี้วาเปนอยางนี้ และนําเขามาหลอกลวงตนเองใหลุมหลงอยางหนาแนนเขาไปโดย
ลําดับ ไมมีเวลาจืดจางสรางซาลงไดเลย
หากวาเรามีความเข็ดหลาบเหมือนสิ่งทั่วๆ ไปซึ่งเราเคยพบเคยเห็นเคยประสบ
มาแลว สิ่งเหลานี้ก็ไมนาจะครองหัวใจเราอยางหนาแนนดังที่เปนอยูนี้มานานและไป
นานนักเลย จะตองมีการหลุดลอยออกจนไดดว ยการสลัดปดทิ้ง เพราะความเห็นโทษ
เปนพลังใจทางดานความพากเพียร นี่แมแตมีครูมีอาจารยแนะนําสั่งสอนชี้บอกตาม
ความสัตยความจริงโดยไมผิดไมพลาด จิตใจมันยังเถลไถลไมอาจยอมรับความจริงนีไ้ ด
พอประมาณตามที่ตั้งหนามาศึกษาอบรม ทัง้ นี้ก็เพราะกําลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมีมาก
และคอยผลักคอยไสจากความจริงเขาสูความจอมปลอมของมันอยูเรื่อยมานั้นแล ผู
ปฏิบัติจึงไมคอยไดเหตุไดผลไดถอยไดความในความจริงทั้งหลาย ซึ่งมีเต็มตัวอยูใน
กายในใจของเราทุกคน
จึงตองอาศัยการศึกษาอบรมอยูไมหยุดหยอนจากครูอาจารย และกําลังความ
เพียร ฝาฝน อดทนไมหยุดยั้ง หนักก็เอา สูไมถอย เพราะเชื่อในหลักธรรมของ
พระพุทธเจาซึ่งเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ สวนกิเลสมันบอกไวที่ไหนวามัน
บอกไวชอบแลว สอนไวชอบแลว เชื่อเราเถอะ เราจะพาทานทั้งหลายไปนิพพานสดๆ
รอนๆ รวดเร็วกวาธรรมพาไปเสียอีกดังนี้ แตทําไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนา
ถึงเราจะไมวา กิเลสราคะตัณหา สรณํ คจฺฉามิ ก็ตามเถอะ มันก็คือ สรณํ คจฺฉา
มิ อยูทุกๆ ขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมา ดวยความไมมีสติไมมปี ญญาพินิจพิจารณา
ไตรตรองบางเลยนั่นแล คําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หรือที่วาพระพุทธเจา
ตรัสไวชอบแลวนี้ มันเปนแตเพียงผิวเผิน ไมไดเขาถึงจิตใจและถึงความจริงของสวาก
ขาตธรรมนัน่ เลย หากวาจิตใจไดหยั่งเขาถึงสวากขาตธรรมที่ทานตรัสไวอยางแทจริง
ดวยความจริงของใจแลว กิเลสจะเรืองอํานาจเปน สรณํ คจฺฉามิ อยูไมได ตองพังทลาย
ลงอยางไมเปนขบวนนั่นแล เพราะความจริงมีอํานาจไปถึงไหน ความจอมปลอมจะตอง
หลุดลอยออกไปถึงนั้น ที่พระพุทธเจาแลสาวกไดตรัสรูไ ดบรรลุธรรมลวนแตความจริง
แหงธรรมไดเขาถึงใจอยางเต็มที่ กิเลสจึงหลุดลอยไปหมด ไมมีกิเลสตัวใดจะกลาหาญ
ขอแกมือกับทานอีกเลย
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ทานจึงกลาวไววา อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เมื่ออวิชชา
ดับ สังขารดับ วิญญาณดับ เรื่อยไปจนกระทัง่ นิโรโธ โหติ ดับสนิทไปหมดไมมีอะไร
เหลือเลย นี่คือความจริงเขาถึง คําวาสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนั้นก็ออกมาจาก
พระทัยที่บริสุทธิ์ ซึ่งรูแจงความจริงทั้งหลายแลวนั้นแล ทรงนําออกมาสอนจะผิดเพีย้ น
ไปที่ตรงไหน
เราผูมาปฏิบัติธรรมทําไมจึงไมฟง ใหถึงใจ พิจารณาใหถึงใจ กิเลสํ สรณํ คจฺฉา
มิ ไมตองออกปากพูดประกาศใหใครรูก็ตาม แตมันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยูภายในใจ
เรื่อยมานั่นแล ใจหากวาเปนวัตถุก็เปนผุยผงไปหมดนานแสนนานแลว เพราะถูกกิเลส
เคี้ยวถูกกิเลสกลืน เคี้ยวแลวกลืนเลา กลืนกลับไปกลับมา เคี้ยวกลับไปกลับมาแหลก
ละเอียดเปนผุยผงไมสงสัย ถายังไมเห็นโทษของมันอยูแลวก็แสดงวาใจเราดาน และ
หนาเอาการจนธรรมกลัวไมกลาแอบกลาซึมซาบได ถาเปนโรคก็ประเภทหมดหวังนั่ง
คอยลมหายใจอยูเทานั้น เราเปนพระนักปฏิบัติจะใจดานตอธรรมขนาดโรคประเภท
หมดหวังมันสมควรแลวหรือ สติปญญายังพอมีรบี ความาชวยตัวเองในเวลาเชนนี้ เวลา
เขาสูสงครามนี้ อยารีรอ
การแกกิเลส การตอสูกับกิเลสถาสติปญญาไมทนั ตองแพมันเรื่อยไป และตอง
กลืนความทุกขความลําบาก เพราะความเกิดแกเจ็บตาย หมุนเวียนกันไปมาทํานองนี้
ตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีคําวาตนทางปลายทางไดเลย เหมือนมดแดงไตขอบดงนั่นแล
ไตไปไตมาอยูที่ขอบดงเขาใจวาเปนของใหมอยูเรื่อย และไตมาขอบดงอันเกานั่นแหละ
หมุนไปเวียนมาอยูทํานองนั้น จิตทีห่ มุนไปดวยอํานาจแหงวัฏจักรซึ่งฝงอยูภายในวัฏจิต
ก็หมุนอยางนั้นเหมือนกัน ถาเราอยากทราบ เอา ขุดลงไปดวยธรรม สมาธิทําใหถึงใจ
ทําไมจิตจะสงบไมได ธรรมโอสถมีอยู
โรคมีในกายของคนไขเขายังวิ่งหาหมอหายามารักษา ยังสงบและหายไปได โรค
กิเลสฝงใจเรากอดคัมภีรอยูแทๆ ทําไมจึงหายไปไมได เพราะขีเ้ กียจรับยาคือธรรม
ประโยคแหงการรับยาก็ไมเพียงพอกัน เดินจงกรมก็ไมพอจะเห็นทุกขในการเดิน นั่ง
สมาธิก็ไมพอจะเห็นทุกขในการนั่ง จะภาวนาแบบไหนก็ไมพอจะเห็นทุกขทั้งๆ ที่ทุกข
กองเต็มอยูภายในกายในใจไมมเี วลาบกพรองเลย นอกจากไมแสดงเทานั้น แตมันมีอยู
ภายในนี้อยูแลว ธรรมเครื่องดับสมุทัยและทุกขถาไมใชสติปญญาและความพากเพียร
เปนตนจะเปนอะไรที่ไหน ธรรมเหลานี้แลคือเครื่องปราบไตรภพภายในใจ จงนํามา
ชวยตัวเอง
เดินจงกรมก็ฟดกันใหถึงเหตุถึงผล ใหเห็นความทุกขในการเดินจงกรมเหมือน
เราไดรับความทุกขในสิ่งทั้งหลายแตไมเห็นโทษของมันนั้น ดูซิจะเห็นกิเลสแลกองทุกข
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ดวยมรรคสัจไหม เดินมากเปนอยางไร เหนื่อยมากขนาดไหน แลวจิตมันยอมจํานน
ไหม ในขณะที่เดินก็ไมสักแตวากาวไปกาวมาเฉยๆ โดยหาสติควบคุมจิตไมไดเหมือน
ชาวบานเขาเดินไปมากัน แตกาวเดินดวยความมีสติกํากับรักษาจิต จิตจะเล็ดลอด
ออกไปไหน สติปญญามีหนาที่ดูจิตและสอดสองดูเรื่องของจิตโดยเฉพาะไมตองไปดู
สิ่งใด ชนิดกลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัว กลัวจะไมไดอยูในโลกนี้ตอไป ไมตองกลัว
กลัวแตจะไมไดพนจากโลกแหงกองทุกขนี้ไปเทานั้น จงตั้งจิตลงใหแนนหนามั่นคงตอ
หนาที่การงานของตนคือการภาวนา ผลจะเปนยังไงเมื่อทําตามนี้
จิตนีจ้ ะระเหเรรอนจะผาดโผนโลดเตนไปไหน เหนือสติปญญาไปไดจริงๆ เหรอ
ถาเหนือสติปญญาไปได พระพุทธเจาจะทรงบัญญัติธรรมคือเครื่องมือปราบกิเลสสมัย
จรวดขึ้นมาเสียใหม ในหลักธรรมทีท่ รงสอนวา มัชฌิมา คือเหมาะสมแลวกับการแก
กิเลสปราบกิเลสของสัตวสมัยโนน แตมาสมัยนี้มัชฌิมาปฏิปทานั้นลาสมัยไปเสียแลวไม
ทันกิเลส ดังนี้ ความจริงพวกเรามันไดเรื่องอะไร มีแตภาวนาแบบปลอยกิเลสไป
เปลี่ยนแปลงธรรมของทาน ไปเหยียบย่ําทําลายธรรมของทานเสียมากตอมาก แทนที่จะ
นําธรรมไปปราบกิเลส แมขณะอยูในทางจงกรมในที่สมาธิภาวนา ก็มีแตลักษณะเอา
กิเลสไปปราบธรรมใหแหลกเหลวไปหมด แลวจะบนหาสมาธิสมาบัติความสงบรมเย็น
และความเฉลียวฉลาดจากที่ไหนกัน เพราะสติก็ไมมีปญญาก็ไมมี เดินสักแตวาเดิน นั่ง
สักแตวานั่ง ไมมีสติสตัง จะเอาของศักดิ์สิทธิ์วิเศษจากกิริยาแหงความเปนบาไมมี
สติปญญาไดอยางไร เพราะเหตุกับผลเขากันไมไดนี่
คนจะไดของดิบของดีตองทําใหดี มีหลักมีเกณฑมีเหตุมีผล เพราะธรรมไมใช
ของเหลวแหลกแหวกแนวดังที่กิเลสพาใหเปนไป มันจะดิ้นรนไปไหนจิตนี่ วันนี้เปน
วันที่เราจะตอสูกับจิตที่ถูกกิเลสถือสิทธิ์ถืออํานาจ ใหเห็นฤทธิ์เห็นเดชของกันและกัน
สติปญญาเอาใหหนักแนนและแหลมคม กิเลสจะแหลมคมขนาดไหน จะมีกําลังมาก
เหนือธรรมมาจากไหน อยางไรก็ไมเหนือสติปญญาไปได จงเอาใหเห็นกันในเวลานี้
ดีกวาเวลาอื่น เห็นกันวันนี้ดีกวาวันอื่น เดือนอื่น ปอื่น เดินจงกรม เอา มันจะเหนือ่ ย
ขนาดไหนลองดู ใหมันรูเรื่องเหนื่อยเรื่องทุกขเพราะความเพียรทาเดิน ทายืน ทานั่ง
ฟดกัน สวนทานอนโดยมากเปนทานอนคอยกิเลสหั่นหอมกระเทียม จงระวังใหมาก
ถาเพียบจริงๆ ก็พักรบได เพราะธาตุขันธไมใชเหล็กจําตองพักใหพอประมาณ
เพราะการรบและการพักรบเปนความจําเปนในเวลาที่ควรรบ และในเวลาที่ควรพัก แต
อยาพักแบบกิเลสฉุดลากหรือกดหัวใหพัก เชน ความทอถอยออนแอ เปนตน จงพัก
ตามหลักธรรมพาใหพัก เชน จิตใจ ธาตุขันธเหน็ดเหนื่อยมากควรแกการพักเพื่อกําลัง
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ทางจิตใจ และธาตุขันธในการตอสูกับกิเลสในวาระตอไป ชื่อวาพักแบบนักรบ นี่ไมเสีย
ลวดลายของนักรบ
เวลานั่งภาวนาเจ็บปวดขนาดไหน ตรงไหนตรงทีเ่ จ็บปวดมากที่สุด คนตายแลว
มันเจ็บไหม หนังหรือเจ็บ หรือเนื้อเจ็บ หรือกระดูกเจ็บ เสนเอ็นตรงไหนมันเจ็บปวด
แสบรอน ดูทั้งจุดที่เจ็บปวดแสบรอน ดูทั้งจิตผูไปสําคัญมั่นหมายวาเจ็บปวดตรงนั้น
ตรงนี้ ดูทงั้ ทุกขที่กําลังแสดงความปวดราวอยูในที่ตางๆ ของอวัยวะเวลานั้น ดูทั้ง
สถานที่เกิดแหงทุกข เชน แขงขา เปนตน มีตรงไหนเกิดทุกขหนักกวาเพื่อน เชน
กระดูกเจ็บ กระดูกปวด เปนตน และนําเรื่องภายนอกมาเทียบเคียงกันวา กระดูกสัตว
ทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทางเขาบนวาอยางไร กระดูกนั้นๆ เขาวาเขาเปนทุกขไหม
หนัง หนังรองเทาเราใสเดินไปเดินมาอยูทุกวันนี้เขาบนวาเขาเปนทุกขไหม
สิ่งเหลานี้เขามีอยูตามสภาพของเขา ทุกขเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปๆ ตามกฎไตร
ลักษณ แมตัวของทุกขเองก็ไมทราบความหมายของตนวาเปนทุกข และไดใหโทษใหภยั
แกผูหนึ่งผูใด นอกจากจิตตัวหลอกลวงจอมปลอมนี้เทานั้นเปนผูไปเสกสรรปนยอ ไป
สําคัญมั่นหมายวานั้นเปนทุกขนี้เปนทุกข ทั้งๆ ที่ทุกขนั้นก็เปนสัจธรรมคือของจริงเต็ม
ตัว สติปญญาก็เปนสัจธรรมเต็มตัวทางฝายมรรคซึ่งมีอยูในจุดเดียวกัน ทําไมจึงไมคยุ
เขี่ยขึ้นมาเปลื้องตน ยังมัวยึดวาเราเปนทุกข สวนนั้นของเราเปนทุกข แขงของเราเปน
ทุกข ขาของเราเปนทุกข และทุกขทั้งหมดนี้เปนเรา เราก็เลยกลายเปนทุกขบวกกันเขา
ไปเปนฟนเปนไฟ เหลานี้เพราะความโงหรือความฉลาด
จงขุดคนลงใหเห็นความจริงของมันซิ ความจริงเหลานี้จะปรากฏชัดเจนขึน้ ในใจ
ของผูมีสติปญ
 ญาขุดคนไมลดละทอถอย ที่ทา นวาทุกขเปนของจริงนั้น ออ จริงอยางนี้
เหรอ การพิจารณาจงยอกยอนดูทั้งกาย ในจุดทีว่ าเปนทุกขมากกวาอาการทั้งหลาย ดู
ทั้งจิตผูไปสําคัญมั่นหมาย ดูทั้งตัวทุกขวาเปนอะไร สุดทายก็จะรูชัดวามีแตใจดวงเดียว
ดิ้นรนกวัดแกวงอยูโดยลําพังตัวเอง เที่ยวสําคัญนั้นสําคัญนี้ เที่ยวยึดนั้นยึดนี้ เมื่อ
สติปญญาตามทัน ความสําคัญมั่นหมายนี้ก็ถอนตัวเขามา สิ่งเหลานั้นก็เปนของจริงตาม
ธรรมชาติของตน เพราะหมดความสําคัญมั่นหมายภายในจิต จิตก็กลายมาเปนความ
จริงของตัวเอง ก็รูเห็นชัด นั่นที่วาประกอบความเพียรใหถึงของจริง
ทุกขทานวาเปนของจริง ใหจริงภายในใจของเราเถอะจะเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ทีเดียว รูไดจําเพาะตน ความเพียรก็กลาหาญชาญชัย พึ่งตัวเองได อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เขาจนตรอกจนมุมนั่นแหละ ไมมีใครชวยไดนอกจาก
เราชวยเราแตผูเดียว ขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอยเราจะชวยตัวเองดวยสติปญญา ฟดกัน
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อยางสุดกําลังความสามารถในเวลานั้น โดยไมหวังพึ่งใครยิ่งกวาพึ่งตัวเอง ความจริงจะ
ปรากฏขึ้นมาดังที่กลาวนี้
การทําความเพียรทําอยางนั้นซิ ถึงกาลที่จะทําเชนนั้นใหทําเชนนั้น ถึงกาลที่จะ
ลดหยอนผอนผันตามกาลตามเวลาตามธาตุขันธก็มี
แตสวนมากไมไดวาใหถึงกาล
ลดหยอนผอนผันกอนคอยลดหยอนผอนผันกัน แตมันชอบลดของมันอยูดวยอํานาจ
แหงความขี้เกียจขี้คราน อํานาจแหงกิเลสเหยียบย่ําทําลายใหออนเปยกไปหมดนั่นแล
ไมไดอนุโลมตามกาลตามเวลาโดยทางเหตุผลอรรถธรรมอะไรแหละ วาถึงเวลาจะเครง
ถึงเวลาจะตึง ถึงเวลาจะเด็ดเดี่ยวดวยเหตุดวยผลดวยสติปญญาก็เด็ด อยางนั้นไมคอย
มี มีแตกลัวตายๆ ความกลัวตายคืออะไร ถาไมคือกิเลสตัวครอบหัวใจใหหมอบราบจะ
คืออะไรไป
เมื่อพิจารณาถึงความจริงแลวอะไรมันตาย ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ มีมาแตดั้งเดิม
เขาวาเขาตายที่ตรงไหน แมจิตผูท กี่ ลัวตายๆ จิตก็ไมไดตาย เมื่อพิจารณาเขาไปถึง
ความจริงจริงๆ แลว ยิ่งรูยิ่งเดนวาไมมีอะไรตาย มีแตลมๆ แลงๆ ที่เสกสรรขึ้นหลอก
ตัวเองใหกลัวใหทอแทเหลวไหลไปเทานั้นเอง ธรรมที่ตองการ เชน สมาธิธรรม เปนตน
ก็ไมปรากฏในจิต แลวเราจะเอาอะไรเปนคุณคาของพระเปนสมบัติของพระ ถาลงสมาธิ
และปญญาไมปรากฏในตัวของเราเลยแลว อะไรเปนคุณคาอันดีงามของพระ ผาเหลือง
อยูในตลาดเต็มไปหมด ศีรษะโลนๆ ใครโกนก็ไดยากอะไร อันนี้เปนเพศเพื่อประกาศ
ใหโลกและตัวเองทราบวา เพศนี้คือเพศไมทอถอย เพศของผูม ีชัยชนะตางหาก
ผากาสาวพัสตรนี้ไดมาจากทานผูเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาด ไดชัยชนะปราบกิเลสให
สิ้นซากไป ลบลางปาชาในสามโลกธาตุนี้ใหสิ้นไปจากใจ เราไดผากาสาวพัสตรนี้มาเปน
ธงชัยประดับใจ และปลุกใจใหมีความอาจหาญชาญชัยตอการรบพุงชิงชัยกับกิเลสดัง
องคศาสดา เพียงบวชมาแลวหวังเอาเกียรติยศชื่อเสียง หวังใหกิเลสกลัว กิเลสหมอบ
ราบไปเพราะผาเหลืองนั้น อยาพากันคิด อยาพากันทะนง กิเลสจะหัวเราะ และสนุก
สรางหองน้ําหองสวมโตะกินเลี้ยงเตียงหลับนอนบนหัวใจไมมีวันรื้อทิ้งจะวาไมบอก
ผาเหลืองเฉยๆ อยูที่ไหนก็มี โกนผมโกนคิ้วใครโกนเอาก็ไดยากอะไร จะโกนลง
ถึงหนังมันก็ไมเห็นไดประโยชนอะไร ถาไมทําสิ่งที่เปนประโยชน อะไรเปนคุณสมบัติ
ของพระ ถาสมาธิคือความเยือกเย็นของใจไมมีหลักใจไมมี แลวเราจะพึ่งอะไร อยูไปวัน
หนึ่งๆ เกิดประโยชนอะไร อยูก็ตองอยูดวยความเพียรอยูดว ยคุณธรรม ใจสงบเย็นอยู
ดวยคุณธรรมจึงไมทุกขรอ นคนเรา ถาไมมีคุณธรรมไมมีหลักของใจแลวอยูไหนก็อยู
เถอะ รอนเปนฟนเปนไฟหาที่ยึดที่เหนี่ยวไมได

เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๓๓๓

๓๓๔

โลกที่เราอยูเวลานี้ก็รูแลววามันทุกขรอน ใครอยูที่ไหนไมเดือดรอนวุนวายมี
เหรอ โลกไหนเปนโลกที่สะดวกสบาย เพราะมีแตโลกเกิดแกเจ็บตาย คําวาเกิดแกเจ็บ
ตายเปนของดีแลวเหรอ นี่แหละคือโลกฟนโลกไฟในสายตาของนักปราชญทั้งหลาย
เฉพาะอยางยิ่งคือ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา มันเผาอยูภายในใจตลอดเวลา
ใหแกที่ตรงนี้ ถาอยากมีความสงบเย็นภายในใจทามกลางแหงขันธและโลกที่รมุ รอน
ทั้งหลาย
จงทําใหปรากฏ สมาธิธรรมเปนตน จะเกิดขึ้นไดดวยความเพียรของนักบวชเรา
นี่แล ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย เราไดยินแตชื่อสมาธิ ชื่อปญญา ชื่อวิมุตติพระนิพพาน
อานมาเสียจนน้ําลายแฉะ อานตํารับตําราทองตํารับตํารา สมาธิ ปญญา วิมุตติหลุดพน
แตองคสมาธิ คุณสมบัติของสมาธิเปนตนไมปรากฏภายในใจเลย มันไดสาระอะไรเพียง
ความจําเฉยๆ นั่น เอาใหถึงความจริงซิ สมาธิที่แทจริงนั้นเกิดที่ไหน มีอยูที่ไหน
คุณสมบัติของสมาธิเวลาเกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไร จงทําใหเห็นในใจของตนนี้ จะไม
ตองไปหาลูบหาคลําแบบงูๆ ปลาๆ แบบตะครุบเงา เมื่อเจอของจริงแลวไมจําเปนตอง
ตะครุบ นั่งอยูที่ไหนก็จริงอยูอยางนั้น เพียงเจอสมาธิใจก็ไดหลักยึดไมไขวควา ถึงเวลา
จะพิจารณาทางดานปญญา ก็เอาใหถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความสัตยความจริงซิ
เพราะความสัตยความจริงมีอยูในตัวเราทุกคนถาทําใหมี จิตจะดิ้นรนกระวนกระวายไป
ไหน จะเหนือความสามารถของการฝกไปไดเหรอ พิจารณาใหจริงซิ
วันไหนก็หมอบราบกับกิเลสไดความวิเศษวิโสอะไร ไมเคยเห็นโทษของตัวที่
หมอบราบกับกิเลสบางเหรอ ถายังไมเคยเห็นโทษของตัวในการหมอบราบกับกิเลส วา
เปนโทษเปนทุกขประการใดบางแลว ก็ยากที่จะผานพนความทุกขความทรมานจาก
กิเลสนี้ไปได การกระทําทั้งมวลอันเปนวิธีการตอสูกิเลสนี้ จะทุกขขนาดไหนก็ทุกขไป
เถอะ โลกนี้เปนโลกที่มีปา ชาอยูแลวในตัวเราแตละราย ตัวคนตัวสัตวแตละคนละสัตวนี้
มีปาชาเต็มตัวอยูแลว ไมจําเปนตองกลัวปาชาและไปเสาะแสวงหาปาชาที่ไหนอีกแลว
กลัวไมกลัวก็ตาย คนและสัตวในโลกไมมีใครผานพนความตายไปได เพราะฉะนั้น
ขอใหตายดวยความอิ่มหนําสําราญดวยธรรมภายในจิตใจเถอะ รางกายนี้เปนกากเมือง
กากสมมุติ ใหขนสมบัติออกใหหมดในเวลาที่มีชีวิตอยู กอนพญามัจจุราชจะมาเผา
ตลาดคือรางกายอันเปนสถานที่สรางธรรมสมบัตนิ ี้
สติปญญาถึงกาลจะใชตามความเหมาะสม จงใชใหเต็มเม็ดเต็มหนวย จะทําให
จิตสงบ สงบดวยวิธีการใดก็ใหทําเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยวิธีการนั้น ถึงกาลจะใชปญญา
พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธอันเปนกองภูเขาภูเรานี้ จงพิจารณาใหแตกกระจาย แตภูเขา
ภูเรานี่ทําลายยากนะ ภูเขาภายนอกนั้นทําลายงาย เขาเอามาทําประโยชนมากมาย
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จนกระทัง่ ภูเขาจะไมมี ใหญสูงเพียงไรเขาระเบิดเอาแหลกแตกกระจายไปหมด เอามา
ทําถนนหนทาง บานเรือน สิ่งกอสรางตางๆ ตามความตองการ แตภูเขาภูเรานี้มันไม
เห็นเกิดประโยชนอะไร ทําลายก็ไมแตก เกสา ผมเสนเดียวบางๆ มันก็ดูไมตลอดทั่วถึง
ดูไมเห็น โลมา นขา ทันตา ตโจ รวมแลวเปนรางกาย เพียงเทานี้ก็ดูไมทะลุทําลายไม
แตก จะวาเราโงหรือเราฉลาด ตัวเราตัวทานมีอยูทุกคนดูไมรูไมเห็นเหรอ สติปญญา
เอาไวทําไม พิจารณาซิ ความจริงมีอยู
หนังบางๆ เทานั้นหุมหอรางกายนี้ เสกสรรปนยอใหใหญโตยิ่งกวาสามโลกธาตุ
แลวใครเปนผูแบกความเสกสรรปนยอนี้ใหหนักอึ้งอยูภายในจิตใจเวลานี้ ถาไมใชเราผู
ที่เขาใจวาตนฉลาดแตกลับโง ทนแบกกองทุกขเพราะอุปาทานโดยไมรูสึกตัวนี้ พิจารณา
ลงตรงนี้ซิ อุปาทานไมยึดมันจะทนไดหรือ เมื่อความหลงเต็มตัวอยูแลวมันตองยึด ไป
สําคัญเอาเฉยๆ หาความจริงไมมีแมนิด พิจารณาคลี่คลายออกดูใหดี พิจารณาแลว
พิจารณาเลาอยูตรงนั้น ไมตองวาเราคืบไปโนนเรากาวหนาเราถอยกลับ ใหพิจารณา
รอบภายในตัวของเรานี้เถอะ
หรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นวาถนัดภายในจิตใจก็
พิจารณา จะกระจายไปหมด เพราะสิ่งเหลานี้เหมือนกัน กระแสของจิตกระแสของ
ปญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วถึง และเห็นตามความเปนจริงของมันโดยตลอดทั่วถึง นี่
เปนสวนรางกาย ผูหนักทางกายวิภาค จิตจะคลองตัวทั้งสมาธิและปญญา ไมติดอยูแค
ความสงบอยางเดียว
สวนเวทนาก็สลับซับซอน พิจารณาไดในขณะเดียวกันนั้น เวลาเกิดทุกขลําบาก
ขึ้นมาภายในรางกาย ก็พิจารณาแยกแยะดังที่ไดอธิบายใหฟงแลว นี่คือวิธีการคลี่คลาย
สถานที่ซุมซอนแหงความลุมหลง มันซุมซอนอยูไดหมดภายในรางกาย แมแตของ
ละเอียดเชน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กิเลสมันก็ละเอียดเขาไปซุม ซอนอยูนั้น วา
สิ่งเหลานั้นเปนเราเปนของเราไปเสียหมด ซึ่งลวนแตความจอมปลอมทั้งนั้น การ
พิจารณาก็เพื่อจะเบิกความจอมปลอมนี้ออก เพื่อใหเห็นความจริงตามหลักธรรมชาติ
ไปโดยลําดับ
ถาพูดถึงอสุภะอสุภังมันก็ตัวปาชาผีดิบภายในรางของเราทุกๆ รางนี้ มีลม
หายใจเทานั้นประคองตัวเอาไว พอไมแสดงตัวอยางเปดเผยดังคนตายแลวเพียงเทานั้น
นอกนั้นมันผิดอะไรกัน ไมเห็นมีอะไรผิดกันเลย พิจารณาลงไปตรงนีจ้ นรูชัดแลวมันจะ
หลงที่ตรงไหน เพราะทีร่ ูเห็นดวยปญญานี่คือความจริง ความปลอมก็หลอกเรื่อยไป
ตามเพลงของมัน วาสวยวางามวาแนนหนามั่นคง ลบลางความจริงไปหมด นั้นคือ
อํานาจของกิเลสเปนผูลบลาง ทีนี้ผลิตธรรมขึ้นมาเพื่อลบลางความจอมปลอมนั้น ให
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เห็นความจริงเต็มสัดเต็มสวนขึ้นมาแทนความเห็นอันจอมปลอมนั้น
และถอดถอน
ความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนมาจากความหลงนั้นใหหมดไปทัง้ รางกายและจิตใจ
เวทนา สวนมากเวทนาทางกายเปนสวนหยาบ มันสับปนกันกับรางกาย
พิจารณาไดดวยกันเมื่อถึงระยะที่ควรจะพิจารณา มันหากรูภายในตัวเอง พอกาวเขาสู
ความละเอียด เชน การพิจารณารางกายรูรอบขอบชิดไปหมดแลว อุปาทานขันธ
หมายถึงรูปขันธเปนสําคัญ จะทนยึดถืออยูไมได เมื่อปญญาไดหยั่งทราบถึงความจริง
แลวตองปลอยวางลงสูความจริง เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉยๆ ซึ่งมีอยูภายใน
รางกายก็เปนไปตามๆ กัน เพราะเปนความจริงเหมือนๆ กัน
สัญญา มีความละเอียดมากทางดานปฏิบัติ ซึมซาบออกไปโดยไมรูสึกตัว ถา
ไมใชปญญาขั้นที่จะรูกันไดก็รูไมได เพราะสัญญานี้ไมมียิบๆ แย็บๆ ไมมีกระเพื่อมเลย
เหมือนกระดาษซึมซับออกไปเลย แตก็ทนสติปญญาไปไมได เมื่อถึงขั้นที่จะรูกันแลว
ปดไมอยู จะละเอียดขนาดไหนสติปญ
 ญายิ่งละเอียดกวานั้น ตองทราบกันไดทันทีๆ
สังขาร ยังมีแย็บๆ ดวยการปรุงของตน พอกระเพื่อมออกมาก็เปนเรื่องเปนราว
ขึ้นมา สวนปญญานี้ซึมซาบออกไปกลายเปนภาพเปนเรื่องเปนราวขึ้นมาเลย ใน
ภาคปฏิบัติเทานั้นจะทราบได
วิญญาณ ก็เคยพูดแลวไมรูกี่หมื่นกี่แสนครั้ง คือความรับทราบในขณะที่
อายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสัมผัสกัน เชน รูปสัมผัสตารูขึ้น เสียงสัมผัสหูเปน
ความไดยินตามจังหวะแหงสิ่งที่มาสัมผัสนั้น แลวดับไปตามสิ่งเหลานั้นดับไป
รวมทั้งหมดที่กลาวมานี้ทานเรียกวาขันธหา คือ รูป ไดแกรปู กายของเรา เวทนา
ไดแกความสุข ความทุกข เฉยๆ พูดถึงเวทนาทางรางกายนี้ไปกอน สัญญาความจําได
หมายรู สังขาร ความคิดความปรุงดีชวั่ ตางๆ แลวดับไปๆ เชนเดียวกันหมด อะไรเปน
เราอะไรเปนของเรา ไปปกปนเอาทําไมมันไมใชความจริง ฝนความจริงไปทําไม
พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาซิ
เมื่อปญญาตีตะลอมเขาไปโดยลําดับแลว ความสําคัญมั่นหมายตางๆ ยอมจะ
หดตัวเขาไป กายก็ปลอยจากอุปาทานเพราะรูรอบหมดแลว เวทนาทางกายก็เปนอันวา
รูรอบไปตามๆ กัน สัญญาที่เปนกระแสออกมาจากจิต สังขาร วิญญาณเปนกระแส
ออกมาจากจิตก็เปนกระแสของจิต เปนอาการของจิต ไมใชจติ สติปญญาก็รูและตาม
ทัน เมื่อไดถูกปญญาตีตะลอมเขาไป กิเลสซึ่งเคยออกหากินตามทางรูป เวทนา สัญญา
สังขาร และทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ถูกตัดสะพานและหดตัวเขาไปๆ นี่การแกกิเลส
การพิจารณาหรือการลบลางความจอมปลอมดวยหลักธรรมคือความจริง พิจารณาอยาง
นี้
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จนกระทัง่ กิเลสหาทางออกไมได ถูกตัดสะพาน สมุนของกิเลสคือ อาการตางๆ
ทางเดินของกิเลส อาการของจิตทีแ่ สดงออกมาเพื่อเปนกิเลสก็ถูกตัดเขาไปโดยลําดับ
จนกระทัง่ ถึงจิต เมื่อจิตปลอยแลวความสําคัญตางๆ ตองหดตัวเขาไปๆ เมื่อพิจารณา
เขาถึงจิต โรคเรื้อรังไมมีที่กระจาย ตัดสะพานไวหมดแลวเหลืออยูภายในจิตเทานั้น
สติปญญาอันเปนโอสถหรือเปนมรรคอยางเอก ก็ฟาดฟนหั่นแหลกกันเขาไปจนแตก
กระจาย โรคเรื้อรังที่วาเปนเหมือนจิต จิตเปนเหมือนกับโรคอันนั้น ก็แตกกระจายหาย
สูญพันธุไมมเี หลือ สิ่งที่เหลือคืออะไร ก็คือความบริสุทธิ์นั่นแล
คําวาเกิดแกเจ็บตายซึ่งเปนไปจากโรคเรื้อรังนี้ก็หมดโดยสิ้นเชิง แตความรูที่
บริสุทธิ์นั้นไมหมดไมสิ้นไปดวย จากนั้นจิตก็เปนอิสระอิสโรเต็มที่ ภาระที่เคยแบกหาม
มาดวยการประกอบความเพียรหนักเบามากนอยนั้นคุมคา หมดกังวล ตั้งแตขณะโรค
เรื้อรังคืออวิชชาทลายไปจากจิตแลว อยูไหนอยูไปเถอะ ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ได
เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาหรือวาพรหมจรรยไดอยูจบแลว ก็คือเสร็จงานปราบกิเลส
ปราบไตรภพนั่นแล เรียกไดเต็มปากวา หมดภาระหนักแลว
โลกทั้งสามโลกธาตุนี้เราไปสําคัญมั่นหมายตางหาก วาอันนั้นมี อันนี้มี อันนั้น
เปนอยางนั้น อันนี้เปนอยางนี้ ออกไปจากจิตดวงเดียวซึ่งเปนผูไปสําคัญมัน่ หมายดวย
ความลุมหลงของตน เมื่อความลุมหลงนี้ไดหมดไปจากจิตแลว เปนธรรมชาติที่เหนือ
โลกทั้งสามนี้ไปแลว ทั้งๆ ที่ก็อยูในทามกลางแหงโลกทั้งสามนี้แล หากเหนือเพราะไม
ติดไมพันกับสิ่งเหลานั้น อะไรจะมาเปนภัยกับจิตมาเปนภัยตอเรา ก็มีแตกิเลสอยาง
เดียวนี้เทานั้นเปนภัยตอจิต เมื่อไดปราบสิ่งที่เปนภัยนี้ใหสิ้นซากไปจากใจแลว อะไรจะ
มาเปนภัยอีกไมมี และจะไมมีตลอดอนันตกาลดวย คําวา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม ก็
ไดแกจิตที่บริสุทธิ์เต็มทีแ่ ลวนี้แล
ฉะนั้นขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ อยากลัว กลัวความทุกขความยากความลําบาก
เพราะการประกอบความพากเพียร ทุกขนี้เราเคยแบกเคยหามมาแลว ทุกขที่กิเลสผลิต
ขึ้นมานี้ ทุกขที่เกิดขึ้นในขันธก็มีอยูแลว ทุกขที่เกิดขึ้นมาในจิตก็มี เราเคยแบกเคยหาม
มาแลวควรจะเขาใจ ควรจะเข็ดหลาบ ควรจะรูเ รื่องกัน ธรรมเปนสิ่งทีเ่ ราไมเคยรูเคย
เห็น จงพยายามผลิตขึ้นมา จะแปลกตางจากกิเลสผลิตขึ้นมาอยางไรบางผลของธรรม
นี่แลเรียนวิชาเพื่อวิมุตติหลุดพนจากความทุกข เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้ เอาใหจริงใหจงั อยา
เหลาะแหละ ใครเหลาะแหละจะหาหลักเกณฑไมได เวลาปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาก็
หาหลักเกณฑไมได นิสยั ไมจริงจัง ทําอะไรเหลาะๆ แหละๆ เหมือนหลักปกขี้ควาย
เหลวๆ คอยแตจะลม อยางนั้นใชไมได อยานํามาใชในวงของพระศาสนาที่ไมใชหลัก
ปกขี้ควายจะพลอยมัวหมองไปดวย
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๓๓๗

๓๓๘

สนามรบอันสําคัญคือรางกายนี้เอาใหดี นี่คือที่ซุมซอนของกิเลสทุกประเภท มัน
ซุมซอนอยูในภูเขาภูเรานี้แหละ ทําลายลงไปดวยความเปนอสุภะอสุภังใหแหลกแตก
กระจายลงไป แลวตั้งขึ้นมา แลวทําลายลงไป กี่ครั้งกี่หนไมตองนับ เอาความชํานาญ
เอาความรูรอบเปนกฎเปนเกณฑ เมื่อรูรอบแลวปลอยเอง ไมตองบอกใหปลอยแหละ
ปลอยเอง ไมเคยรูก็รูเอง นี่เปนจุดสําคัญของกิเลสสวนหยาบมันซุมซอนอยูที่ตรงนี้
ลูกหลานของมันก็อยูในนี้หมด ทั้งมหากษัตริยวัฏจักรของมันก็อยูที่นี่ จึงตองไดทําลาย
นี้ลงไป ทําลายลงไปโดยลําดับจนถึงอุโมงคของมันไดแกจิต จอมกษัตริยวัฏจักรมันอยูที่
นั่น เมื่อที่นั่นถูกทําลายแลว จะไปทําลายที่ไหนอีก ก็หมด
เมื่อกษัตริยวฏั จักรอยูภายในจิตไดหมดสิ้นไปแลว หมดทุกขทางใจโดยสิน้ เชิง นิ
โรโธ โหติ ทุกขก็ดบั เพราะเชื้อมันดับ สาเหตุมันดับจะเอาอะไรมาทุกข เรื่องรางกายก็
เปนธรรมดาของมัน นี้เปนวิบาก มันเกิดขึ้นมาแลวก็มีเจ็บหัวปวดทองหิวกระหายเปน
ธรรมดาของมันอยางนั้น แตจิตไมไดมาแบกไมไดมาเปนทุกขเวทนากับมัน เพราะจิต
นั้นหลุดพนแลวจากขันธทั้งหาอันเปนเรื่องของสมมุติ
จิตนั้นเปนวิมุตติแลว
เพราะฉะนั้นพระอรหันตจึงไมมเี วทนาภายในจิต มีแตเวทนาภายในกายเพียงเทานัน้
เวทนาภายในจิตของทานไมมี ตัง้ แตขณะทานบรรลุธรรมถึงจุดสุดยอดแลวเปนหลัก
ธรรมชาติของจิตเอง เวทนาใดไมเขาไปแทรก
เวทนา อนิจฺจา นั่น จิตทีบ่ ริสุทธิ์แลวมี อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เมื่อไร ผานไปหมด
ทั้ง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมอยูในกฎแหงไตรลักษณ เพราะฉะนั้นคําวาเวทนาแมจะ
ละเอียดขนาดไหนก็ไมมใี นจิตพระอรหันต สวน ปรมํ สุขํ นั้นไมใชสุขเวทนา เปนหลัก
ธรรมชาติแหงบรมสุขของจิตที่บริสุทธิ์ลวน ๆ แลวตางหาก จึงไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา เขาไปเกี่ยวของ เอาซิพิจารณาซิ ถาอยากพิสูจน ปรมํ สุขํ วาเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา หรือเปนบรมสุขลวนๆ ไมเกี่ยวกัน ผูบริสุทธิ์เทานั้นจะทราบและไมสงสัย ปรมํ สุขํ
วาเปนอะไร
ธรรมของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยูกับหัวใจของเราผูปฏิบัติ อยาเขาใจวา
พระพุทธเจาปรินิพพานไปนานแลว ธรรมหมดเขตหมดสมัยไปแลว นั่นคือเพลงอัน
ไพเราะเพราะพริง้ ของกิเลส มันกลอมสัตวที่โงเขลาอยูแลวใหเลื่อนชั้นขึ้นเปนมหาโง
ตางหาก มัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยูตลอดเวลาในการปราบเพลงกลอมนั้นนะ อยูกับ
ใจของเรา กังวานอยูนี้ตลอดเวลา ดังทีพ่ ระพุทธเจาทรงรับสั่งกับพระอานนทวา ธรรม
และวินัยนั้นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราลวงไปแลว นั่นสดๆ รอนๆ สวาก
ขาตธรรมนี้สดๆ รอนๆ ชัดเจนแจมแจงประจักษใจตลอดเวลา
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พระพุทธเจาปรินิพพานไปไหน เรื่องธาตุขันธสลายตัวลงไปตางหาก พุทธะอัน
นั้นมีกาลมีสมัยมีสถานที่ที่ไหนกัน กาลนั้นสถานที่นี่เปนเรื่องสมมุตินิยม นัน่ กิเลสมันฝง
เพลงหลอกไวที่นั้นพวกเราไมรู วาพระพุทธเจาปรินิพพานไปนานแลว ธรรมะหมดเขต
หมดสมัยแลว ปฏิบัติไปเทาไรก็ไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน ความเห็นเชนนั้นเปน
ความเห็นที่ไมไดปฏิบัติ เราเปนผูป ฏิบัตอิ ยาไปเอาความเห็นนั่นมาเปนครู จงเอา
ศาสดาซิมาเปนครู พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่เปนครูของเรา จะไปเอาคนไม
สนใจกับการปฏิบัติธรรมมาเปนสรณะอยางไรกัน
การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร จึงขอยุติเพียงแคนี้
พูดทายเทศน

พวกเราถูกกิเลสตีเลือดเยิ้มออกมายัง โอโห เรานี่มีเครื่องประดับอันสวยงาม
แดงโรเชียว ประดับซิ มันตีเลือดสาด ละเอียดไหมกิเลสดูซิ เรียนใหทันมันซิจะไดรเู รื่อง
กัน ไมงั้นจะมาตายกองกันอยูนี่นะ เราไมใชปลาพอที่จะตายกองกันอยูในหมอที่เดือด
พลาน พระทั้งองค โถ เวลาศึกษาอบรมทีแรกไมรูหนารูหลังลมลุกคลุกคลาน แตก็
เพราะความทนทาน ความอุตสาหพยายามฝกบึกบึนอยูไมหยุดไมถอยก็คอยคืบคลาน
มาได เคยเปนมาหมดผมนะ มันฉุดมันลากเราไปตอหนาตอตานี่นะเวลากําลังเราไมพอ
ทั้งๆ ที่บางทีสติเราก็มีแตกําลังไมพอ มันลากเอาไปพรอมทั้งสติปญญา เอาไปตมยํา
แหลกหมด สติปญญาเลยกลายเปนอาหารของมันได แนะ แตพอสติปญญามีกําลัง
พอแลว ลากคอมันมาตมยําแกแคนละซิจะวาไง ตมยํากิเลสกินดูซิเอร็ดอรอยไหม ที
กิเลสตมยําเราและกินเราทําไมมันจึงอรอยนัก
เราจะตมยํากิเลสใหอรอยไมไดเหรอ เอาซิ อะไรจะอรอยยิ่งกวาตมยํากิเลสวะ
กิเลสมันตมยําเรามากี่กัปกี่กัลปแลวมันอรอยเรื่อยมา ทีนี้เอาใหตมยํากิเลสบางซิจะ
อรอยไหม อาหารอะไรๆ เราก็เคยรับมาแลว อาหารคือกิเลส เอามาตมยํากินมันจะ
อรอยไหม เอาใหเห็นซิ นี่ไปไหนมาไหนอิริยาบถใด มีแตมันตมยําเรา ตมยําพระนั่นแล
ยิ่งพระวัดปาบานตาดนี่ โอโห เหมือนกองอาหารในครัว เหมือนกองครัว มันเอาอาหาร
คือพระมากองเทินไวนี้ กิเลสมันตมยํา เสียงมันหั่นหัวหอมกระเทียมสนั่นโลกอยูยัง
เพลินหลับครอกๆ ไมตนื่ นี่เรากลาวถึงความละเอียดลออของกิเลส ที่กลอมสัตวโลก
เปนดังที่กลาวมานี้แล ใครอยากทราบจงเขาสูกองพิสูจน คือ ปฏิบัติจิตตภาวนาซึ่งเปน
แนวทางทราบไดตามลําดับ
ละเอียดไหมกิเลสหลอก หลอกคนหลอกอยางนั้น หลอกไปทุกขั้นนะ ผานขั้นนี้
ไปไดแลวขั้นนั้นก็หลอก หลอกไปจนสุดขีดของกิเลส ละเอียดเทาไรยิง่ หลอกไดละเอียด
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นาทุเรศพิจารณาแลว ดูไมมีอะไรเกินนะ การแกกิเลสก็เหมือนกัน ไมมีงานใดที่หนัก
มากยิ่งกวางานแกกิเลสปราบกิเลส ทุมกันลงถึงเปนถึงตาย บางครั้งเปนอยางนั้นจริงๆ
ผมนะ เอา ตายก็ตาย ไมตายใหรู มีเทานั้น ฟดกันถึงขนาดนั้น แมขนาดนั้นยังถูกกิเลส
หลอกอีกนะ บางทีกําลังทุกขมากๆ จะเปนจะตาย กิเลสกระซิบขึ้นมาวา โอ เรานี่
เหมือนเศษมนุษย นั่น มันวิตกขึ้นมา เรานี้เหมือนเศษมนุษย โลกเขาอยูดวยความ
ผาสุกสบาย เรามาฝกฝนทรมาน กาวขาออกเดินก็จะไมไดคอยแตจะหกจะลม เพราะ
ความไมมีกําลังวังชา ความทุกขความลําบากมาก คนในโลกนี้คนไมมีคุณคาก็คือเราคน
เดียว จึงไดมาทนทุกขทรมานอยูอยางนี้ คนกรรมหนานี่มันวา มันจะทําใหทอถอยละซิ
กิเลสมันกลอมเขาไปแลวนั่น
แตไมนาน สติปญญาพลิกกลับปุบเลย พระพุทธเจาทานสลบถึงสามหน แนะ
ทานเปนคนหยาบ ทานเปนเศษมนุษยหรือเปนคนประเภทไหน พระพุทธเจาไดเปน
ศาสดาเพราะอะไร เพราะนอนเปนหมูขึ้นเขียงอยูนั้นเหรอ เราตองการเปนหมูตัวขึ้น
เขียงเหรอเวลานี้ ความทุกขทรมานเพราะกิเลสดัดสันดาน ทําไมไมบอกไมเตือนเราบาง
วาเปนเศษมนุษย เพียงทุกขเพราะการทําดีเล็กนอยทําไมเปนเศษมนุษย นั่นมันแก
เจาของ ถาไมตองการเปนหมูขึ้นเขียง เอา ตายก็ตายซิ ตายตามทางเสด็จของ
พระพุทธเจา ตายตามพระพุทธเจา เอาๆ ตาย นั่นมันพลิกมันแกหมัดกัน ทีนี้ใจก็
คึกคักขึ้นมาซิ นั่นคือเพลงของกิเลสทั้งนั้นนะที่มนั หลอกนะ ไมใชเลนนะ มันเปนจริงๆ
สําหรับผมนะ มันไมลืมถาลงมันกลอมถึงขนาดนั้นแลว มันไมลืม
ครั้งหนึ่งนั่งภาวนา วันนั้นนั่งตลอดรุง เราประมาณเอาเฉยๆ แหละ เพราะเวลา
มันนานแสนนานที่นั่งสมาธิภาวนาฟดกับกิเลสอยูนั้น กับความวุนวายในการตอสูอยูนั้น
เพราะจิตไมลงตามจุดทีเ่ ราตองการ วันนั้นรูสึกจะเปนวันที่ทรมานมากที่สุด นั่งตั้งแต
หัวค่ําจนประมาณตีหนึ่ง ไดยินเขาขับลําทําเพลงผานไปขางๆ วัด เขาอยูบานนั้นเขามา
เที่ยวทางบานนี้ แตไมใชใกลๆ วัดนะ เราหากไดยินเพราะความสงัดในเวลาดึกๆ
กลางคืน เออ เขายังมีความสนุกสนานรื่นเริงกัน ไมแบกกองทุกขอยูเหมือนเรา เรานี้ยัง
จมอยูในทุกขอยางแสนสาหัส ราวกับตกนรกทั้งเปน เราคงมีกรรมหนาจึงถูกดัดสันดาน
แบบใครๆ เขาไมทํากัน และไมทุกขเหมือนเรา
นี่มันจะทําใหเขวจากหลักธรรม ใหเกิดความทอถอยนอยใจ แต เออ เรื่อง
เหลานี้เราก็เคยเปนมาแลวไมใชเหรอ เราวิเศษอะไรบาง มันแกกัน ถาวิเศษก็ไมควรจะ
มานั่งหาของดีดวยการภาวนาอยูเวลานี้ ก็ควรจะวิเศษไปนานแลวนี่นะ สิ่งเหลานี้เราเคย
ผานมาแลวเหมือนเขานี่แล ทําไมจึงไปอัศจรรยกับสิ่งเหลานั้นถาเราไมตองการเปน
หนอนนะ นั่น เอา ฟดลงไปซิอะไรจะวิเศษ เรามาหาของวิเศษจากธรรมตางหาก เรา
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ไมไดมาหาของวิเศษจากสิ่งเหลานั้น ทําไมจะตองมาเห็นวาสิ่งเหลานั้นเปนของวิเศษ จิต
พลิกปุบเลย
ถาอุบายปญญาไมทันไมไดนะ มันหากกลอมขึ้นมาแงนั้นกลอมขึ้นมาแงนี้อยูนั้น
แล เหลานี้เปนกิเลสทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองไปเขียนไวในตําราละนะ มันอยูในหัวใจ
นั้นนะ เพราะฉะนั้นเวลาตองการมรรคผลนิพพานทําไมถึงจะไปหัวจออยูในตํารา เอา
ความรูมาจากตําราก็มาฟดกิเลสอยูภายในนี้ซิ กิเลสอยูภายในนี้ตางหาก สมาธิอยูที่ตรง
นี้ อยูที่หัวใจนี้ กิเลสก็อยูที่นี่ มรรคผลนิพพานอยูที่นี่ จีเ้ ขามาที่นี่ปญญา ตําราทานชี้เขา
มาที่นี่ เราไปหลงงมเงาอยูที่ไหนกัน มันกลอม ไปถึงขั้นละเอียดของจิตของจิตของ
ธรรมมันยิ่งออยอิ่งนะ เคลิ้มหลับไปทั้งๆ ทีม่ ีสติอยูนั้นแหละ หลับทั้งๆ ที่มีสติอยูนั้น
แหละ หลับทั้งๆ ที่มีปญญาอยูนั้นแหละ เพราะไมใช
มันเอาสติปญญาเปนดอกไมธูปเทียนบูชากิเลสตัวออยอิ่งนั้นเสียเรียบ ขณะนั้น
มันไมรู เห็นไหมละเอียดขนาดไหนกิเลส นี่แลกิเลสขั้นละเอียดมันละเอียดขนาดนั้นนะ
มันกลอมอยางออยอิ่งเชียวนะ ขั้นผาดโผนก็กลอมไปอยางหนึ่ง เพียงขั้นหยาบๆ เรา
ยังไมรมู ัน แลวคิดดูขั้นละเอียดจะเปนอยางไรตางกันอยางไรบาง เหลานี้เปนบริษัท
บริวารลูกเตาหลานเหลนของกิเลสตางหาก ประชากรของกิเลส ตัวกษัตริยวัฏจักร
ตางหาก ตัวกษัตริยวัฏจักรจริงๆ จะแหลมคมขนาดไหน ไมเชนนั้นจะไดเปนจอม
กษัตริยของวัฏจักรแหงไตรภพเหรอ เพียงบริษัทบริวารเขาผานมาเทานั้นเราก็ลมๆ
ระนาวไปแลว ไหนจะไปสูกับกษัตริยเ ขาได
เอาซิ ฟาดลงไปตัง้ แตลูกเตาหลานเหลนของกิเลส เอาจนถึงจอมกษัตริยถ ูกฟด
ตกจากบัลลังก คือ จิตบัลลังกโนนซิ เมื่อมันตกบัลลังกไปแลว ธมฺโม ปทีโป ก็ขึ้นครอง
ใจเทานั้น มันหากหมดปญหาไปเอง ปญหาทั้งมวลที่เปนอยูภายในจิตเพราะจิตเปนเจา
ปญหา เจาปญหาก็มาจากตัวนั้นแหละ พอฆาตัวนั้นตายแลวปญหาจะมาจากไหน โลก
วามีก็มี วาไมมีก็ไมมเี พราะผูนี้ไมไปหมาย รูอยูโดยลําพังเจาของแลวก็เหมือนโลกไมมี
ถาแย็บออกไปวาอันนั้นมีอันนี้มีก็มี
มีกับความยึดถือไปดวยกันนั้นเปนอยางหนึ่ง มีอยูเฉยๆ ไมยึดเปนอยางหนึ่ง
ถาเขาวามีก็มีเสีย ถาวาไมมีก็มีแตความรูนี้เทานั้นมันก็เหมือนไมมี แลวอะไรจะมายุง ก็
เจาของไมกวนตัวเอง เจาของไมยุงตัวเองไมมีอะไรยุงแหละ รูปก็รูป เสียงก็เสียง กลิ่นก็
กลิ่น รสก็รส เขามีมาตัง้ กัปตั้งกัลปเขาเปนอะไรกับใคร ไปหาวาเขาเปนภัยอะไร ถึงขัน้
ที่ไมตําหนิตวั เอง รูเรื่องตัวเอง มันก็รูไดวาเขาไมไดเปนภัย เราเปนบาตางหาก แตถึง
ขั้นที่ควรจะตําหนิกัน ฟดกันเต็มเหนี่ยวในขณะนั้นก็เอาซิ มันเปนหลายขั้นนี่นะ
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ถึงขั้นที่จะจับแอกจับไถคราดไรไถนาก็เอา ถึงขั้นที่ลงปกดําก็เอา ถึงขั้นที่หุงตมก็
เอา ถึงขั้นที่มารับประทานก็มารับประทานซิ ถึงขั้นที่นอนมือกายหนาผากสบายเลยก็
เอาซิ มันเปนขั้นๆ มานี่วะ
เอาละที่นี่ เลิกกันละนะ มีเทานั้นละ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

หลักแหงความเปนธรรม
มนุษยเราเปนสัตวหมูสัตวพวก แมเปนนักบวชแลวก็แยกจากหมูจากพวกอยู
ลําพังคนเดียวไมได เพราะกฎระเบียบธรรมวินัยเกี่ยวโยงกัน ดังนั้นจึงเกี่ยวกับหมูกับ
คณะอยูโดยดี นี่หมูคณะมามากกันเรื่อยๆ ยอมจะทําใหยุงเหยิง อยางนอยก็ยุงเหยิง
วุนวาย เพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน ยิ่งมีรายที่ขวางหมูเพื่อนและวงคณะเขามาแทรกดวย
แลวก็กระเทือนไปหมดทัง้ วัด จึงตองไดระมัดระวัง
เหลานี้เปนเรื่องอะไรถาไมใชเรื่องของกิเลส ซึ่งเคยเปนขาศึกตอธรรมและตอ
ตัวเองตลอดหมูคณะและผูมีสวนเกี่ยวของมานานแลว ถายังเห็นตัววาดี
ใน
ขณะเดียวกันก็ตองเหยียบย่ําเพื่อนฝูงที่อยูดวยกันลงไปโดยเจาตัวไมรูสกึ ก็มี เพราะ
ความเขาใจวาตัวดิบตัวดี ตัวเฉลียวฉลาดกวาเพื่อนฝูง กิเลสตัวไมเคยเปนนอยใครมัน
ปดบังไวหมด กิเลสปดบังหัวใจของผูปฏิบัติและหัวใจของโลก มันปดบังอยางนี้ ถายัง
ไมทราบก็จงทราบเสีย วานี้แหละคือกิเลสตัวเปนภัยตอความสงบสุขทั้งสวนยอยและ
สวนใหญไมมีประมาณ
เรียนใหเห็น เรียนใหเจอ สิ่งทีเ่ ปนภัยซึ่งมีอยูในหัวใจของทุกคน คนเราอยู
ดวยกันมีความเกี่ยวเนื่องกันมากนอย สิ่งทีเ่ ปนภัยนี้ยอมระบาดสาดกระจายออกไปให
เกิดความเดือดรอนวุนวายระส่ําระสายไปตามๆ กันตามกําลังของสิ่งเปนภัยนี้มีกําลัง
มากนอยซึ่งแสดงออก ในวงปฏิบัติของพระจึงไมควรใหมีอยางยิ่ง เพราะสิง่ ที่เปนภัยก็รู
กันอยูแลว เมื่อตางองคตางมาชําระพิษภัยที่มอี ยูภายในจิตใจของแตละราย จึงควร
เขมงวดกวดขันตน ใหดูจิตใจตนกอนอื่น
อยาดูสิ่งใดวาสิ่งนั้นไมดี สิ่งนี้ไมดี นอกไปจากจิตตัวคึกคะนอง เพราะเปนตัว
กิเลสโดยตรง ปรุงออกไปวาสิ่งนั้นไมดีสิ่งนี้ไมดี ตัวผูปรุงนั้นแลตัวไมดีเอง ตัวคึก
คะนอง ตัวเลวราย อยูไมเปนสุข หาเรื่องหาราวใสสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ ไมยอนดูจิต
ดวยสติปญญา ก็ชื่อวาปลอยใหพิษรายอันนี้แสดงฤทธิ์แสดงอํานาจบนหัวใจ มรรคผล
นิพพานจะหวังเอาจากอะไรที่ไหน เมื่อมีแตสิ่งเหลานี้ออกหนาออกตาอยูทุกอาการที่
เคลื่อนไหวของจิตและของกายวาจาอยูแลว
พระมาจํานวนมาก ผูที่ตั้งใจศึกษาจริงๆ ก็มี ที่มาเกงๆ กางๆ ขัดหูขดั ตาขัดวง
คณะก็มี มาแบบอวดดิบอวดดีอวดรูอวดฉลาดทั้งๆ ทีโ่ งเต็มตัวก็มี ความอวดดีนั้นแล
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คือความโงตามหลักธรรม ความพิจารณาสอดสองดูตัวเองอยูตลอดเวลา นั่นคือความ
ฉลาด เริ่มเปนรากเปนฐาน กอตั้งความฉลาดขึ้นมาดวยการสอดสองมองดูใจของตัวนั่น
แล การพิจารณาสอดสองตัวเองอยางนี้ เปนแนวทางของปราชญทานดําเนินกัน ไมใช
ความฉลาดจะเกิดขึ้นเพราะความสําคัญตนวาฉลาด ความคิดตําหนิสิ่งนั้นชมสิ่งนี้อยู
ตลอดเวลา ดังที่เคยเปนมาแลวประจําหัวใจไมเวนแตละดวง นั่นหาความเปนผูฉลาด
ไมได เที่ยวกวานเอาฟนเอาไฟ เพราะความโงของตัวที่สําคัญวาฉลาดเขามาเผาตน จึง
หาอรรถหาธรรมคือความสงบรมเย็นไมได เพราะตัวนี้คือตัวคึกตัวคะนองไมไดถูกบั่น
ทอนลงบางเลย มีแตการเสริม การคลอยตามมันโดยเจาตัวไมรู ยังเพลินหรือภูมิใจใน
ความคิดความรูของตน เขาใจวาฉลาดไปเสียอีก นั่นยิ่งโงหนักเขาไป
ผูปฏิบัติใหคิดใหขุดคนลงตรงนี้
ถาอยากเปนผูฉลาดตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจาจริงๆ และฉลาดอันเปนสมบัติของตนโดยแทจริงแลว ใหคนลงที่นี่ อยา
ไปคิดอะไรกับผูอื่นผูใดมากยิ่งกวาคิดเรื่องของตัว เพราะการสรางเรื่องสรางขึ้นที่ใจ
ตัวเอง ไมไดสรางจากผูอื่นผูใด
มีมากขึ้นเทาไรมันยิ่งจะเลอะๆ เทอะๆ นะ ผูปกครองอกจะแตก ผูที่เปนอรรถ
เปนธรรมซึง่ อยูรวมกันก็จะเปนจะตายไปดวย เพราะมารอันนั้นแหละมันขัดมันขวางกัน
ใหอยูและบําเพ็ญไมสะดวก ใหพากันคิด มาศึกษาดูใหดี ตามี หูมี ฟงใหถนัดชัดเจน
ดวยความจดจอ มีสติปญญาเปนเครื่องพิสจู น จากการไดยินไดฟงหรือไดเห็น มาอยู
เฉยๆ มันไมไดเรื่องอะไร นี่พวกเรามาหาธรรมโดยตรง จงทราบตัวเองทุกหัวใจในวง
พระปฏิบัติดว ยกัน อยาใหหนักใจตอกันเวลาอยูรวมกัน แมเวลาปลีกตัวไปอยูคนเดียว
ก็จงปฏิบัตเิ ปนธรรมอยูเสมอ
จิตหาความสงบไมไดก็เพราะความคึกคะนองของจิต ไมมองดู จุดนี้แลที่
กอใหเกิดความไมสงบอยูเรื่อยมา มันคึกคะนองอยูตลอดเวลา เพราะเราบวช บวชแต
รางกาย ปลงผม โกนคิ้ว นุงเหลืองหมเหลือง แตใจมีแตความรูสึกบวช ไมไดมองลึกลง
ไปวา กิเลสมันยินยอมใหเราบวชไหม มันไมยินยอม กิเลสมันไมไดบวช มันเคยเปน
ขาศึกตอธรรมอยูแลว ขณะบวชมันก็ยังเปนขาศึกอยูโดยดี และเปนขาศึกตลอดไปถา
แกหรือปราบปรามมันไมได
เราอยาภูมิใจในการบวชของเราเพียงเทานั้นจะไมเกิด
ประโยชนมากนักอะไร กิเลสไมไดถลอกปอกเปกออกไปสักนิดหนึ่งเพียงยินดีในการ
บวชของตนเทานั้น ถาไมถากถางกิเลสไมฟาดฟนกิเลสไปพรอมๆ กันกับการบวชและ
ทรงเพศเปนพระเณรชีขาว ตลอดการอยูบําเพ็ญไมลดละงานชําระซักฟอก
รายใดก็ตามเขามามันหากขวางตาขวางหูจนไดแหละ มีมากมีนอยพอประสม
ประเสกันเขาก็ไปใหญ เลยมีแตพระเต็มวัด คําวาการชําระหรือการฆากิเลสใหเบาบาง
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ภายในจิตใจจะไมปรากฏแลว มันวุนวายกันอยูอยางนั้น มีมากเทาไรก็ยิ่งยุงมาก สัมผัส
สัมพันธกันมาก พูดมาก เรื่องมาก ถาไมระวังใหมากก็จะกลายเปนโรงงานผลิตกิเลสทิฐิ
มานะความทะเลาะเบาะแวงขึ้นไดไมอาจสงสัย
นี่เคยอยูกับคณะมากนอยและเคย
ประสบเหตุการณตางๆ ซึ่งสวนมากเปนฝายลบมาแลว จึงเปนบทเรียนไดดีพอใหเข็ด
หลาบได ดังนั้นหมูคณะจงสํารวมระวังดวยดี
บิณฑบาต ตางคนตางดูหัวใจตัวเอง บิณฑบาตเพื่ออะไร ทานบอกวาบิณฑบาต
เปนวัตร วัตรของการบิณฑบาตคืออะไร ก็คือการประกอบความพากเพียรเพื่อชําระ
สะสางจิตใจของตนไปโดยลําดับ ทั้งไปทัง้ กลับ ตลอดเวลาในการบิณฑบาตมีหนาที่
ทํางานแกกิเลสของตนอยูอยางนั้นโดยสม่ําเสมอ จึงชื่อวาเปนวัตรเปนความเพียร เอา
แตชื่อมาพูดวาบิณฑบาตเปนวัตร ความเพียรก็สักแตวา ไมเกิดประโยชนอะไรใหกิเลส
หัวเราะเปลาๆ พวกเรามันพวกกิเลสหัวเราะ ไมใชพวกทําใหกิเลสหนาซีดหนาเผือด
แตกลับเปนพวกหนาซีดหนาเผือดเพราะกิเลสบีบเอามัดเอาตลอดอิริยาบถเหลานี้ พา
กันระลึกบางหรือเปลาก็ไมรู นาจะไมสะดุดใจบางเลย
การแนะนําสั่งสอนหมูเพือ่ นมานี้ก็นานแลว
หมูเพื่อควรไดรบั ผลประโยชน
อะไรบาง จากการไดยินไดฟงแลวนําไปปฏิบัติดัดแปลงแกไขตนเอง พอใหเห็นเหตุผล
ขึ้นมาภายในใจอันเปนสมบัติของตนแท แตจะไมปรากฏถาจะเปนดังที่เปนอยูนี้ คําวา
ศาสนาเรียวแหลมๆ ที่ไหน ก็เรียวแหลมที่จิต ถูกกิเลสรีดลงไปจนเรียวแหลม แทบจะ
ไมมีศาสนาหลงเหลืออยูภายในใจ เรายังจะภาคภูมิในเพศของเราอยูหรือ กิเลสมันมีแต
ตอยๆ มันไมไดคุยหรอก ผูปฏิบัติธรรมมีแตคุยพลามๆ กิเลสไมคุย แตตอยเอาๆ
หงายลงๆ ยังไมรู
เรียนใหถึง ปฏิบัติใหถึงซิ ถึงกิเลสนะ เราจะไดทราบวามันละเอียดลออขนาด
ไหน มีความแยบคายเพียงไร มันจึงไดครอบหัวใจของสัตวโลกเรื่อยมาจนไมปรากฏ
โลกพูดกันเลยวา กิเลสเรียวแหลม กิเลสสิ้นไป กิเลสหมดเขตหมดสมัย อยากจะพูดวา
ปากไหนก็ปากนั้นพูดวา ศาสนาเรียวแหลม มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัย ทัง้ นี้
เพราะกิเลสปดปากไมใหพูดเรื่องของมัน
แตเปดปากบังคับใหพูดเรื่องศาสนาหมด
คุณคาสาระนั่นเอง
การไปการมารูสึกวายุงยากมากวัดปาบานตาดเวลานี้ ไมทราบวาองคไหนเขา
องคไหนออก หลั่งไหลกันไปหลั่งไหลกันมา วันนี้สงองคนี้ วันหนาสงองคนั้น วันนี้สง
องคนั้นสงองคนี้ยุงไปหมด เลยคอยมาสงมาเสียกัน มันเปนยังไงกรรมฐานเราถึงเปน
อยางนั้น สงไปโนนแลวสงไปนี้ แขงขาไมมีเหรอ มีแขงขาเฉพาะพระพุทธเจาและพระ
สาวกครั้งพุทธกาลเทานั้นหรือ ทุกวันนี้พระกรรมฐานเราเปนพระขาดวนไปหมดแลว
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เหรอ มันถึงไดตามสงตามเสียกันยุงเอานักหนา เพื่อความสะดวกสบายไปในทางแขง
ขายิ่งกวาเพื่อธรรมทั้งหลายอยางนั้นหรือ นี่มันกลายเปนพระกรรมฐานขุนนางไปแลว
นะ จึงไดทาํ ใหยุงเหยิงวุนวายตอวัดตอวาและตอประชาชนผูคอยรอคอยรับสงเสีย มัน
ไดเรื่องอะไร เรื่องเหลานี้มันนาสลดสังเวชทั้งนั้นแหละ สําหรับพระพุทธเจาและพระ
สาวกตลอดครูอาจารยทสี่ มบุกสมบันมาแทบลมแทบตาย กอนจะไดธรรมมาสอนพระ
กรรมฐานขุนนางแขงขากุดดวนนะ มามากไปมากเทาไรยิ่งสรางปญหาไมเขาเรื่องมาก
ขึ้นทุกวันเวลา
จิตจะสงบเพียงนิดหนึ่งก็ไมมี ภาวนาอะไรมันถึงไมสงบ ตั้งหนาตั้งตาทําอยูทุก
วัน งานอันนี้ทําอยูทุกวัน ทําไมมันไมเห็นผล ถาตั้งใจทําแบบจริงๆ จังๆ ตั้งหนาตั้งตา
ทําจริงๆ สมกับงานนี้เปนงานจําเปนของตนโดยแท มันตองปรากฏผล อยางนอยความ
สงบเย็นใจตองมี เทาทีจ่ ิตหาความสงบไมได เราเห็นโทษของมันไหมวาอะไรที่เปน
เครื่องกีดขวางอยูเวลานั้น ถาไมใชกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟจะเปนอะไรไป ถาธรรมแลว
ไมฟุงซานไมวุนวายไมรําคาญ ตองสงบเย็น ตองฉลาดในการปลดเปลือ้ งตนเองจาก
อารมณที่กิเลสกอขึ้นมาตั้งขึ้นมา ตองมีสติปญญาพอหลบหลีกปลีกตัวกันจนไดถาผู
ตั้งใจปฏิบัตจิ ริงๆ นี่มีแตชื่อพระกรรมฐาน นาสลดสังเวชจะตายไป
เทศนก็เทศนเอาอยางหมดน้ําหมดเนื้อหมดตัวไมมีอะไรเหลืออยูเลย ดวยความ
ตั้งอกตั้งใจอยากใหหมูคณะไดรไู ดเห็นทั้งโทษทัง้ คุณ เทศนอยางถึงใจทุกอยางเพื่อจะ
ไดเปนกําลังใจประพฤติปฏิบัติ แลวทําไมจิตใจมันจึงเถลไถลอยูอยางนั้น มันไมจดไม
จองไมจับใหติด เกาะไมติด พลาดโนนพลาดนี้ เถลไถลไปเรือ่ ย ไมไดเรือ่ งไดราว วันนี้
ก็วันนี้ วันหนาก็มืดแจงเทานั้นเอง กิเลสไมเคยคลี่คลายออกจากจิตใจเลย แลวเราจะ
หวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนกัน อยูก็ไมมีความหวัง ไปก็ไมมีความหวัง อิริยาบถ
ตางๆ หาความหวังภายในตนไมได หาที่ยึดไมได เราจะหวังพึง่ อะไร
ปจจัยทัง้ สี่ก็เคยพูดแลว เพียงแตเปนเครื่องอาศัยชั่วระยะกาลเทานั้น ที่อยูที่
อาศัย กุฏิ บานเรือนเพียงอาศัยเวลาชีวิตยังมีอยูเทานั้น อาหารการบริโภค เครื่องนุงหม
ใชสอยก็พออาศัยในกาลนี้เวลานี้เทานั้น พอรางมันสลายลงไปเพราะหมดสภาพหมด
กําลังของมันแลว จิตพึ่งอะไร เวลานี้เราจะสรางที่พึ่งของจิตใหเปนที่อุนหนาฝาคั่ง ให
เปนที่แนนหนามั่นคง ใหเปนความเฉลียวฉลาด ยังสรางไมไดอยูแลวจะทํายังไง หาที่
อบอุนภายในตัวไมไดจะไปหวังเอาความอบอุนจากอะไรที่ไหน
อดีตอนาคตก็อยูกับปจจุบันเปนสําคัญ ถาสรางหลักปจจุบันไมดีแลวอะไรก็เลว
ไปทั้งนั้นแหละ อนาคตมันจะยืดยาวขนาดไหนก็ยืดยาวไปดวยความทุกขความลําบาก
ดังจิตที่แบกหามกองทุกขและสาเหตุใหเกิดทุกข คือตัวพิษตัวภัยไดแกกิเลสอยูเวลานี้
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แหละ มันไมมีอะไรเปลีย่ นแปลง ดินฟาอากาศก็เปนดินฟาอากาศ สถานที่นั้นๆ มันก็
เปนสถานที่นั้นๆ ไมใชเปนสิ่งที่จะมาปลดเปลื้องทุกขออกจากจิตใจเพราะกิเลสสรางขึ้น
นี้ใหเราได เราตองเปลื้องสิ่งที่มันสรางขึ้น ปลดแกสิ่งที่มันสรางขึ้น ปราบปรามทําลาย
สิ่งที่มันสรางขึ้น แลวทุกขก็จะดับไปๆ เพราะไมมีผูสรางทุกขขึ้นมา ที่แนใจ มั่นใจ
อบอุนใจก็มีอยูเทานี้ จะไขวควาหาอะไรใหนอกเหนือกวานี้ไป นอกจากควาน้ําเหลว
เทานั้น
วันหนึ่งๆ เวลา ๒๔ ชั่วโมง มันเปนยังไงการปฏิบัติตน เราไมใหมีงานอะไรอื่น
ในวัด พยายามที่สุดที่จะใหหมูเพื่อนไดรับความสะดวกในการประกอบความพากเพียร
แตทําไมมันจึงไมเห็นผล ถายิ่งจะปลอยใหทํางานนั้นงานนี้ดวยแลวมันก็เทานั้นแหละ
จมไปเลย เราพยายามระมัดระวังรักษาหมูเพื่อนที่สุด อยางตอนเย็นวันนี้เขาก็มานิมนต
ใหไปฉันในบาน นั่น เราก็ไมยอมใหพระไปฉันใหเขาเพราะเรารักษาพระ การออกไปยุง
เหยิงวุนวายกับสิ่งภายนอกมีแตเรื่องขาดทุนสูญดอกไปโดยลําดับ ไมใชเรื่องที่จะทํา
ความเจริญรุง เรืองใหแกจิตใจของพระ ผูจะทําประโยชนทงั้ ตัวเองและแกโลกทั่วๆ ไป
หนาที่ของเราผูเปนหัวหนาไดพยายามคิดเต็มสติกําลังความสามารถ เพื่อเปน
ประโยชนและความสะดวกแกหมูเพื่อน เราไมเคยลดละ แลวผูที่มาอาศัยทําไมจึงไม
เกิดประโยชนบางตามเจตนาที่มุงมา
หวังใหหมูเพื่อนไดรับประโยชนเพราะการ
ประกอบหนาที่การงานดวยความสะดวก ไมใหมีอะไรมายุงกวน แทนที่จะเกิดผลเกิด
ประโยชนทําไมจึงไมปรากฏ หรือจะใหผมผูเปนหัวหนาเที่ยวแบกหามพระจากเสื่อจาก
หมอนลงไปทางจงกรม ลงไปที่นั่งทําสมาธิภาวนา ลากจูงพระพาเดินจงกรม พานั่ง
สมาธิภาวนา และใหผมเล็งญาณดูใจพระวา องคไหนที่ขี้เกียจที่สุด แลวจูงแขนเดิน
จงกรมตลอดวัน เพื่อปราบความขี้เกียจของพระอยางนั้นหรือ จึงจะถูกจะเหมาะ นั่นคือ
เรื่องโลกแตก อยาใหผมอุตริทํา จงพากันทําความเพียรเองเถิดเพื่อรักษาโลกไมใหแตก
สัจธรรมก็แบกกันอยูทุกวันนี้ แบกอะไรถาไมใชแบกสัจธรรม มีกายมีจติ เทานั้น
ผมอยากไดยินไดฟงหมูเ พื่อนมาเลาเรื่องอรรถเรือ่ งธรรมใหฟง ผลแหงการปฏิบัติเปน
อยางไร มันก็พอจะมีแกใจ เพื่อจะไดชี้แจงใหทราบและเปนกําลังใจ และเปนทางที่ถูก
แกผูมาศึกษาและผูเลาใหฟงนั้น นี่มันไมไดเรื่องไดราวอะไร อยูกันไป อยูดวยขาวตม
ขนมอาหารหวานคาว อยูดวยความฟุงเฟอเหอเหิมแบบโลกๆ มันก็เปนโลกไปหมดละ
ซิจะเปนธรรมที่ไหน ธรรมแทไมไดอยูกับสิ่งเหลานี้ ธรรมแทตองอยูกับธรรม วิริยธรรม
ขันติธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม นี่ธรรมทีจ่ ะเกิดจะมี มีทตี่ รงนี้ ไมไดมี
เพราะสิ่งเหลานั้น จึงไมควรไปฟุง เฟอเหอเหิมไปภูมิใจกับสิ่งเหลานั้น ตายใจนอนใจกับ
สิ่งเหลานั้น ไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากจะทําตนใหจมลงไปถายเดียวเทานั้น
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ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติซิ เราจมอยูในนรกทั้งเปนภายในหัวใจนี้ ยังไมทราบอยู
แลวจะไปทราบที่ไหน ดูลงไปที่ใจนั้นแหละ จะเห็นเรื่องราวอันเปนฟนเปนไฟเผาลนอยู
ตลอดเวลาที่ใจนั่นแล ก็กิเลสมันเคยพาผูใดใหรมเย็น มีแตพาใหรอน จอสติปญญาลง
ไปตรงนั้นมันก็รูเอง เพียงความขัดของเล็กๆ นอยๆ ก็วาเปนความลําบากลําบนไปเสีย
นี่ซิมันจึงบุกเบิกเพิกถอนอะไรไมไดบรรดาสิ่งทีป่ ดบังหุมหอภายในใจ ตกลงก็ถูกมัน
ครอบไวตลอดเวลา ยิ่งกวาปดประตูตีหมา ไมมีทางออกก็ขี้ทะลักออกมาเทานั้นเอง อัน
ทะลักออกมานั้นมันดีไหม คิดเอาเองอยาใหบอก
จิตสงบเปนยังไง ความสงบกับความเย็นของจิตมันก็อยูดวยกัน จิตไมสงบมัน
รูอยูทุกคน เพราะสาเหตุอันใดมันถึงไมสงบ ความพยายามทําจิตใหสงบดวยความ
อุตสาหพยายามของตนทําไมจึงทําไมได การบังคับสติใหกํากับงาน การตั้งสติเพื่อ
บังคับงานที่จะใหผลเกิดขึ้นนั้นทําไมจึงจะทนทุกขไมได เพียงการตั้งสติเฉยๆ เวลาเรา
แบกทุกขเพราะกิเลสมันสรางขึ้นมาทําไมเราแบกไดหามได แบกไดจนตาย พิจารณาซิ
การที่จะแบกทุกขเพราะการประกอบความพากเพียรเพื่อปราบกิเลส ซึ่งเปนตัวกอทุกข
อันสําคัญ ทําไมมันไมยอมรับ ไมยอมทํา เปนเพราะเหตุใด ก็เพราะมันสูอุบายของ
กิเลส ความกระซิบกระซาบ การเสี้ยมสอนของกิเลสไมไดนั่นเอง มันจึงเปนความเพียร
ขึ้นมาไมได มันมีแตชื่อ ถาตั้งใจฟดกันจริงๆ แลว มันตองรู ไมไปอื่นไมเปนอื่น เพราะ
ธรรมนี้ตรัสไวชอบแลว ๒,๕๐๐ กวาป เฉพาะศาสดาองคปจจุบันของเรานี้ ไมมี
ผิดเพี้ยนไปไหนเลย ตรงแนวตอความจริงลวนๆ
ปญญาก็คิดขึ้นมาใชไมได กลัวแตทุกข ใจเด็ดไมไดมันถึงไมเห็นความแปลก
ประหลาด ไมเห็นกําลังของตัวเอง เมื่อยังไมปรากฏกําลังของตัวเองพอทีจ่ ะตอสูกับ
กิเลสไดแลว มันจะมีความกลาหาญในการตอสูกับกิเลสไดอยางไร มันควรที่จะขุดคน
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาความสุขความทุกขความลําบากลําบน
ดวยเหตุดวยผล
เพราะความเพียรนี้ไดบาง อยางนอยก็ผูปฏิบัติเรา
ความอยูมาอยูมา สุขมาทุกขมาดังที่เปนมานี้ก็ไมผิดอะไรกับโลกเขา สุขใหสุข
แปลกโลก ทุกขใหทุกขแปลกโลกเขาบางซินักปฏิบัตธิ รรม เอา จนตรอกใหมันจนแปลก
โลกเขา เวลารอดตัวออกมาก็ใหมันเห็นความแปลกจากโลกเขาบางซิ มันถึงจะมีความ
แปลกโลกเขา ไมยังงั้นก็เหมือนโลกทั่วๆ ไปนั่นแล ถึงคราวจะตอสูก็เอาใหเห็นเหตุเห็น
ผล เอาตายเปนเดิมพัน สติปญญาไมถอย ขณะที่จนตรอกจนมุมดวยความทุกขความ
ลําบากประการใดก็ตาม
จงขุดคนกันลงไปในกายในจิตดวยสติปญญาดังที่ไดเคย
อธิบายใหฟงแลว ลวนแตไดรับผลมาแลวทั้งนั้นไมใชมาพูดเฉยๆ โดยในทางเหตุและ
ผลไมปรากฏ
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มันตองมีหนักมีเบาบางนักปฏิบัติ ถึงจะเห็นความเรนลับของกิเลสและธรรม
ปรากฏขึ้นในตัว พอจะเชื่อความสามารถของตัวไดบางและไดโดยลําดับ
จนเชือ่
ความสามารถของตนไดเต็มที่ไมยอมแพเรื่องกิเลส เมื่อมีกําลังภายในใจแลวมันไมยอม
แพแหละ เมื่อถึงขั้นสูกัน แมตายก็ยอมตายไมมีคําวาถอยวาแพเลย นั่นคือการเชื่อ
ความสามารถของตัวเองมันถึงไมยอม ไมยอมแพ จะเอาใหชนะทาเดียว เอาใหราบทา
เดียว กิเลสจะมาไมไหนเอาใหราบๆ เลย ถาลงยังมีชีวิตอยูนี้เราจะหมอบราบไปไมได
นอกจากกิเลสราบอยางเดียวเทานั้น
เมื่อกอนมันเปนไดเมื่อไรจิต แตเวลาฝกฝนอบรมเขาไป มีความชํานิชํานาญเขา
ไป บังคับเขาไปดวยเหตุดวยผล ผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ ความอยูใตอํานาจของกิเลส
กับความหลุดพนจากกิเลสมันตางกันอยางไรใหไดเห็นในตัวของเรานี่
ความอยูใต
อํานาจของกิเลสก็เคยอยูมาแลวดวยกันไมสงสัย ความหลุดพนจากกิเลสยังไมปรากฏก็
เอาใหเห็นซิแนวทางมี ศาตราอาวุธคือธรรมประเภทตางๆ ที่จะประหัตประหารกิเลสมี
อยู กําลังวังชาของเราก็ไมใชคนอาภัพนี่ กําลังวังชาเพื่อตอสูกับมันมีอยู เอาใหเห็นซิ
จิตดวงนี้แหละ ขณะทีอ่ ยูใตอํานาจของกิเลสกับผานพนไปจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแลวจะ
ตางกันอยางไร จะไมตองถามใคร จะเห็นไดอยางชัดเจนภายในใจเราผูหลุดพนนี่แล
มีผล
ปกติไมวาอิริยาบถใดขณะใดเปนเรื่องที่อยูใตอํานาจของกิเลสทั้งมวล
อยางไรบางเราก็ทราบอยูแลว และเอาใหไดหลุดพนจากสิ่งเหลานี้ดวยความเพียรของ
เรา ของวีรบุรุษ บุรุษผูกลาตายในสงครามระหวางกิเลสกับธรรมหรือกับจิต ตองไดพบ
ไดเจอกันวันหนึ่ง ถามีความเขมแข็งไมออนแอทอแทเหลวไหลไปเสียเทานั้น
สถานที่รบก็อยูในวงกายกับจิตนี้ บังคับดูซิ จิตมันจะไปไหน บังคับมันไมให
ออกไปจากกายกับจิตนี้ บังคับธรรมดาไมไดกบ็ ังคับเวลามันเกิดทุกข เอา คนหามันจน
เจอ จะไดอุบายดวยวิธีใด ตองไดในระหวางกายกับจิตนี้แลไมไดที่อื่น เพราะทุกขกับ
สมุทัยอยูที่นี่ มรรคก็ห้ําหั่นกันลงที่นี่ นิโรธความดับทุกขจะไมปรากฏไดยังไง ผลเคย
ปรากฏเพราะวิธีการใดเราก็จําเอาไว นํามาใชเสมอ เวลาจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
เปนกรณีพเิ ศษซึ่งเปนเรือ่ งของปญญา เอา พลิกไปๆ จึงเรียกวาผูหาความฉลาด ไมงั้น
ไมทันกลมายาของกิเลส เอาใหทันดวยอุบายพลิกแพลงของสติปญญาซึง่ เปนธรรมชาติ
ที่เคยเหนือกิเลสอยูแลว เอาใหเหนือ นํามาใชใหเหนือกิเลส
เมื่อมันราบไปจากจิตใจแลว อยูไหนก็อยูเถอะ พนแลวจากโทษทั้งมวล จากทุกข
ทั้งมวล เพียงขันธกระตุบกระติบอยูตามสภาพของมันนี่ มันผิดแปลกอะไรกับหาง
จิ้งเหลนขาด เมื่อถึงวาระของมันสลายลงไปก็เทานั้นแหละ รูรอบขอบชิดมันหมดแลว
วิตกวิจารณกับอะไรกับดินน้ําลมไฟนี้ มันเปนของประเสริฐอะไร สิ่งเหลานี้มีอยูทั่วไป
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น้ําในทองเราก็ยังมี ตามทองนา ตามหนองตามบึง มันวิเศษอะไร ดินก็เหยียบกันมาอยู
อยางนั้นวิเศษอะไร ลม ลมหายใจก็มี ลมขางนอกก็มี ไฟก็มองเห็นอยูนั้น มันวิเศษ
อะไรพอทีจ่ ะหลงกันนักหนา
เมื่อเวลามันเขามาผสมกันเปนกอนในตัวเราตัวเขาตืน่
อะไรกัน กอนนี้ก็เปนวิบากของกิเลสที่มันปนขึน้ มา จะมาหลงกอนของกิเลสอีก กอน
ของวิบากที่มันปนขึ้นมาอีก แลวเราจะรูธรรมไดยงั ไง
คลี่คลายกอนของกิเลสที่มันปนขึ้นมาดวยความจอมปลอมนี้ ใหเห็นตามหลัก
ความจริงซิ ขุดลงไป หนังหอกระดูกนี่ ก็หนังหอกระดูก นี่ละธรรมทานวาอยางนี้ และ
วาสัตววาบุคคล วาเราวาเขา วาเปนของสวยของงาม มันงามทีไ่ หน มันคานกับธรรมวัน
ยังค่ํา จิตเรายังฝนไปเชือ่ สิ่งที่มันคานกับธรรม สิ่งที่จอมปลอมอยางนั้นเราจะหาความ
จริงมาจากอะไร หนังใครก็เหมือนกัน ไมวาหนังหญิงหนังชาย มันนาหลงนารักใครชอบ
ใจที่ตรงไหน หนังก็รูกันอยูแลวใหชื่อวาอยางนั้น
ความสัมผัสสัมพันธ เราก็เคยสัมผัสสัมพันธกับหนังเราอยูตลอดเวลา วิเศษวิโส
อะไร หนังนั้นก็สัมผัสสัมพันธกันอยูตลอดเวลาในของแตละคนละสัตวนั้น แลวก็มา
สัมผัสสัมพันธกันเพื่อเอาความวิเศษอะไร หนังสัมผัสสัมพันธหนัง เอาความวิเศษมา
จากไหน ถาจะวิเศษจริงๆ เราสัมผัสสัมพันธหนังเรามันก็ควรจะวิเศษขึน้ มาแลว หนัง
คนอื่นก็เหมือนกัน เขาก็สัมผัสสัมพันธของเขาอยูตลอดเวลา เราก็สัมผัสสัมพันธกับ
ของเรา ก็หนังตอหนังนั่นแหละสัมผัสสัมพันธกัน มันวิเศษตรงไหน และยิ่งเขาไปเนื้อ
เอ็น กระดูก ยิ่งดูไมไดเลย
นี่ความจริง เปดออกมาใหเห็นซิ สติปญญามีอยู คนลงไปจนเห็น หยั่งลงไป จอ
ลงไป พิจารณาลงไป ไมใหกิเลสไปปกปนเขตแดนตอไปอีกดังทีเ่ คยเปนมาแลววาเปน
สัตววาเปนบุคคล เอาลงไปตามความจริงที่มีอยูจ ริงอยูนี่ ขุดแลวขุดเลาอยูนั้น จนความ
จริงปรากฏเดนขึ้นมาภายในใจ ความปลอมมันก็จางไปๆ จนกระทั่งหมดสิ้นไป จึงไดรู
วา ออ เปนอยางนี้ความจอมปลอม ความจอมปลอมมันลบได ความจริงลบไมได เปน
แตเราไมรู นีข่ ั้นที่จะพิจารณาอยางนี้ก็พิจารณา
พิจารณาเรื่องทุกข เวลามันจนตรอกจนมุม เรื่องความทุกขบีบคั้น เกิดความ
ทุกขลําบากในธาตุในขันธจะเปนจะตาย เอา อะไรตาย ดูใหเห็นความตายจริงๆ อะไร
มันตายกันแน จิตผูท ี่กลัวตายมันตายไหม คนกันลงใหเห็นชัดเจน สุดทายมันไมมีอะไร
ตาย มีแตความหลอกเทานั้นแหละ หลอกเจาของใหตกอกตกใจใหกลัวเปนกลัวตาย
ตื่นลมตื่นแลงของกิเลส ทุกขเวลาพิจารณาเขาไปจริงๆ ก็สักแตวาเทานั้น จะวาเปนเรา
เปนของเราที่ไหนได
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พูดถึงขั้นกายก็สักแตวากาย หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เปนตน มันก็มีจริงของมัน
อยูอยางนั้นตั้งแตทุกขยงั ไมเกิด ทุกขดับไปแลวมันก็มีของมันอยูอยางนั้น ใจซึง่ เปนตัว
รูๆ ก็รูของมันอยูอยางนั้น เปนแตเพียงกําลังหลงดวยอํานาจของสิ่งที่หลอกมันมี เวลา
พิจารณาเขาไปจริงๆ ก็ตางอันตางจริง แนะ ถาแยกไปทางความจริงก็เปนอยางนั้นเสีย
แยกออกไปทางไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันก็มีรอบตัวอยูแลวทุกคน เต็มตัว
อยูแลวทุกคน ไมมีอะไรบกพรองในไตรลักษณทั้งสามนี้ ทําไมไมพิจารณาเปดดูให
เห็นชัด เพื่อจะไดปลอยไดวางลงสูหลักความจริงและจะไดสบายหายหวงกัน
ความหวงความหวงก็คือภาระผูกพัน กดถวงใหไดรับความทุกขความลําบาก
ถายเดียวเทานั้น หาความสุขจากความหวงความหวงเหลานี้ไมมีเลย ทําไมจึงฝนหวงฝน
หวงฝนแบกฝนหามอยูเลา ถาวาเราเปนผูฉลาด หาความฉลาด ทําไมจึงตองไปแบกไป
หามในสิ่งจอมปลอมเหลานี้ ไปตื่นเงาของกิเลสหลอก พิจารณาใหเห็นความจริงซิ มัน
จะไปหลงอะไร จะไปยึดอะไร ตางอันตางจริงมันก็สบาย นี่ทางเดินอันถูกตองผลก็
ปรากฏขึ้นตามสาเหตุนี้แหละ นี่เปนเหตุ เราพิจารณารูอยางนี้ ความปลอยวางแลวอยู
สบายหายกังวลก็เปนผล
พากันตั้งอกตั้งใจซิมาประพฤติปฏิบัติ อยามาใหหนักอกหนักใจ เดี๋ยวจะไมมี
อะไรติดเนื้อติดตัวนะ อยูเฉยๆ ไปวันหนึ่งๆ มันเกิดประโยชนอะไร อยาไปคิดกับสิ่ง
ใดๆ ในโลกนี้วาจะวิเศษกวาธรรม อยาไปตื่นเตน นั่นละเรื่องของกิเลสใหรูมันเสีย มัน
หลอกอยางนั้นแหละ หลอกอันนั้นจะดีอันนี้จะดี ตื่นในสิ่งนั้นตื่นในสิ่งนี้ ตื่นอยูไมหยุด
ไมถอยก็คือมนุษยเรานี่ เมื่อรูจ ริงๆ แลวไมตื่น อะไรมาหลอกก็ไมตื่น รวมสรุปความ
แลวขึ้นชื่อวาสมมุติ สามแดนโลกธาตุก็เปนสามแดนโลกธาตุตามความจริงของเขาอยู
นั้นแล จิตก็เปนจิตลวนๆ รูลวนๆ ปลอยวางโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือแลวจะตื่นกับ
อะไร แลวอะไรจะมาติดจิตอะไรจะมากดถวงจิต เมื่อจิตไมไปแบกไปหามเสียเองเทานั้น
แลวอะไรจะสบายยิ่งกวาจิตที่ปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางโดยสมบูรณแลว เรื่องก็มีเทานี้
ในสามแดนโลกธาตุนี้มารวมอยูที่จิตผูป ลอยวางโดยสิ้นเชิงแลวเทานั้น เปนความวิเศษ
เหนือสิ่งใดๆ จงฟงใหถึงใจถึงธรรม
นี่ก็ยังไมไดพูด ใครไปยังไงมายังไง เพราะสุขภาพเราก็ไมดแี ละภาระก็มาก วัน
หนึ่งๆ เกี่ยวของกันอยูอยางนั้นกับโลกจะทํายังไง หาเวลาเปนตัวของตัวแทบไมมี ไม
งานหนึ่งก็ตองงานหนึ่งประจําตัวอยูอยางนั้น หมูเพื่อนก็ปลอยใหภาวนา ตั้งหนาตั้งตา
ภาวนาซิ อะไรจะสําคัญยิง่ กวางานภาวนา ดูจิตเจาของมันคิดไปไหน อยาดูออกนอกลู
นอกทาง อยาคาดอยาหมายไป มันเปนเรื่องถูกหลอกจากกิเลสทั้งมวล เราเคยมา
พอแลวกับเรื่องของกิเลส เดี๋ยวนี้เราจะพยายามฝกฝนอบรมจิตใจเราใหซึมซาบในอรรถ
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ในธรรม เพื่อเขาสูความจริงโดยลําดับลําดา จะไดมีความสุขความสบายทางดานจิตใจ
ซึ่งผิดกับความสุขในดานใดๆ ทั้งสิ้น
เอาละ เหนื่อย
พูดทายเทศน

โรคมันไมรุนแรงถึงขนาดวารั้งไมอยู จึงวามันอยูกึ่งกลาง ปลอยก็ปลอยได ถา
ไมปลอยก็อยูได มันแสดงใหเห็นชัดๆ ถาธรรมดามันไปนานแลวแหละโรคของผมนี่นะ
แตนี้จิตของเรามันไมอํานวยโรคอันนี้ ไมสงเสริมมัน เรื่องหงุดหงิดๆ กลัวเปนกลัวตาย
มันเปนเรื่องเสริมโรคนี้ทงั้ นั้น ถาเสียอกเสียใจยิ่งไปใหญ แตนี้เราไมมี อยูก็อยูกับความ
จริง หากมันจะรั้งไวไดก็เหมือนกับเรารักษาโลกดวยยา มันควรจะตานทานกันไดแค
ไหน ถายาเหมาะกับโรคมันก็สงบลงไป ถาโรคมันรุนแรงยิ่งกวายาก็ผานไปเลย ไมฟง
ยา ถาเราพูดวายาเปนธรรมโอสถก็อยางนั้นเหมือนกัน
มันเคยคิด อยูไปมีอะไร ก็มีแตมืดกับแจง มีแตธาตุกับขันธ วันไหนก็วันนั้น ไม
เห็นมีอะไรเพิ่มเขามากวานี้ ไมเห็นมีอะไรลดลง ก็มแี ตความจริงอยูตามหลักธรรมชาติ
มันมาแบกอะไรนักหนาขันธนี่ บางทีมันคิดเหมือนกัน ปลอยไปเสียมันก็สะดวกไมตอง
ยุง พอเกี่ยวกับโลกภายนอกแลวก็ทําใหรั้งใหอะไรของมัน เปนเหมือนกับการหักหาม
กัน ประโยชนเกี่ยวแกผูเกี่ยวของที่ควรไดยังมี มันก็คิดไป รั้งกันไปพอประมาณ
พอคิดถึงครูบาอาจารยที่ลวงลับไปแตละองคๆ นี้ นอกจากผลประโยชนเสียไป
ยังทําความกระทบกระเทือนแกจิตใจบรรดาลูกศิษยอยูไมนอย หากยังไมถึงขั้นที่ควรจะ
เปนอยางนั้นก็ไมควรจะใหเปน เราคิดหลายแงหลายทาง ถาตามหลักธรรมชาติแลวอยู
ไปอะไร วาอยางนั้นเลย พูดงายๆ รูแลวนี่ ทิ้งไปตามสภาพมันซิ ใหหมดความ
รับผิดชอบไปเสีย ความรับผิดชอบมันก็เปนสมมุติอันหนึ่งทับกันอยูอยางนั้น แตไมได
หมายถึงมันทับแบบทั่วๆ ไป เปนสมมุติอันหนึ่งก็พูดยาก ทับหรือไมทับก็รับผิดชอบ
กันอยูนี้รูอยูนี้ สิ่งนั้นสัมผัสสิ่งนี้สัมผัส จิตเปนธรรมชาติที่รู มันไมรไู ดยังไง ปดไมอยู
มันรูของมันอยูนี้
ธรรมปฏิบัตสิ ําหรับพระมีมากนะ ญาติโยมก็ไมเสีย ถาหากเทศนญาติโยมลวนๆ
ก็ไมเนนหนักขนาดนั้น ไปอีกแบบหนึ่ง แตนี้มันมีจดุ ทีโ่ ลกเอามาฟนหัวเจาของ เราตอง
ไปควาเอามีดที่เขาจะนํามาฟนหัวเขานั้นออกบาง เชนอยางตายแลวสูญ เปนตน นรก
สวรรคมีหรือไมมีเปนตน สองกัณฑนี้เนนหนักอยูหนอย ทําไมจะไมพดู อยางอาจหาญ
ก็จะหนีจากจิตไปไมไดสงิ่ เหลานี้
เพราะฉะนั้น จงฟาดฟนกิเลสที่ปด บังใหมันแหลกไปซิ จะไมยอมกราบ
พระพุทธเจาราบไดอยางไร สิ่งเหลานี้มีมาดั้งเดิมตั้งแตไหนแตไร กิเลสมันปดตาใหมืด
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บอดไมใหเห็นเทานั้นเอง เมื่อเปดออกแลวความจริงมีอยูจะไมรูไมเห็นไดอยางไร ตอง
เปดเผยดวยความมีอยูของตน เปนแตวาตาเรานี่ถูกปดบังดวยของมืดเทานั้นเองมันถึง
ไมเห็น บาป บุญ นรก สวรรค ตายเกิด ตายสูญ เหลานี้อะไรมาปดไว ถาไมใชกิเลส
อยางเดียวเทานั้น เปดนี้ออกทําไมจะไมรูความจริง ก็มีอยูแ ลว จริงอยูแลว เพียงแต
ความจอมปลอมมันปดไวเทานั้นเอง เปดนี้ออกแลวความจริงก็เดนนะซิ
เมื่อเห็น
ประจักษใจแลวคานไดยังไง ทําไมจะพูดไมไดเมือ่ ไดเห็นดวยตา ไดยินดวยหู คนพูด
เปนภาษาเดียวกันรูเรื่องกันอยูแลวทําไมพูดไมได เขาพูดกันไดทั้งโลก แมแตเด็กก็ยงั
คานเขาไมได ถาลงไดเห็นดวยตาไดยินดวยหูเขาชัดเจนแลว ทําไมจะพูดเรื่องนั้นไมได
เต็มปากเลา
นี่ก็เหมือนกัน ภาษาธรรม ภาษาใจ เขาถึงกัน ความจริงกับใจเขาถึงกันทําไมจะ
พูดไมได จะหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ เอาอะไรมาหวั่น กลัวอะไรความจริงแทๆ
ยกขึ้นมาซิ มียังไง นั่นแลที่วาอาจหาญ ไมสะทกสะทานกับสิ่งใดผูใด เพราะความจริง รู
ไดเหมือนกัน เห็นไดเหมือนกัน พูดไดเหมือนกัน เมื่อถึงกาลควรรูควรเห็นแลว ควร
พูดแลว รูไดเห็นไดพดู ไดดวยกันไมมีสะทกสะทาน ก็อยางกระโถนนี่ มองมาซิตาใคร
ไมใชคนตาบอด เห็นไหมนี่ ปฏิเสธกันไดยังไงวากระโถนนี้มีหรือไมมี นี่เอาชัดๆ นี่ ใคร
ก็พูดไดอยางอาจหาญซิวามี ลบลางไดยังไงวากระโถนไมมี นี่เรายกสมมุติขึ้นมาพูดกัน
นอกจากคนตาบอดเทานั้น เขาไมเห็นก็คัดคาน มีกี่รอยกี่พันคนก็ไมเห็นดวยกัน นั่น
แหละประเภทตาบอดที่ไมเห็นความจริงก็เปนอยางนั้น
นั่นแลที่มักคานธรรม
พระพุทธเจา และคอยตัดคะแนนศาสนาคอยใหคะแนนศาสนา ก็คือกิเลสนั่นแหละ มัน
คอยตัดคะแนนคอยใหคะแนนไมใชเรื่อง ความจริงแลวไมตัดไมเพิม่ วางไวตามเปน
จริง เห็นตามเปนจริง รูต ามเปนจริง ไมยกไมยอไมเหยียบย่ําทําลาย เปนเสมอภาค วาง
ลงตามความจริงคือธรรม ไมมีอะไรสม่ําเสมอยิ่งกวาธรรม ความลุมๆ ดอนๆ สูงๆ
ต่ําๆ มีแตเรือ่ งตัวจอมปลอมทั้งนั้น มันรอยสันพันคมตามไมทัน ถาสติปญญาไมเกรียง
ไกรจริงๆ ไมทันมัน
เอา ใหฝก จิตเปนสิ่งทีฝ่ กไดแทๆ ดวยสติปญญา และสติปญญานี้แลจะพาให
เห็นความจริง ญาณํ อุทปาทิ นั้นละเอียดเขาไป ปฺญา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ
ญาณนั้นละเอียดยิ่งกวาปญญาเขาไปอีก ทานกลาวไวแลวใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
แตกอนเราก็ไมไดพจิ ารณา ทุกวันนี้มันอดไมไดนะ อานไปตรองไป อาโลโก อุทปาทิ
ไมมีปด บังลี้ลับ เปดเผยหมด ความสวางกระจางแจงดวยจักษุ ดวยญาณ ดวยปญญา
รวมตัวลงแลวเปน อาโลโก อุทปาทิ นี่ละภาคปฏิบัติ ภาคความจริงเปนอยางนั้น
รวมตัวแลวกระจางไปหมด อยูที่ไหนที่วานี้ ถาไมอยูที่ใจดวงที่กําลังถูกปกคลุมหุมหอ
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อยูดวยความมืดมิดปดตานี้จะอยูที่ไหน เปดออกซิ ตองอาจหาญซินักปฏิบัติ รูแลวไม
อาจหาญไดอยางไร ตองอาจหาญเชียว เห็นประจักษดวยใจไมอาจหาญไดหรือ
เอาละทั้งเทศนทั้งพูดจากบุคคลผูเดียว มันตายไดคนเราพระเรา ถาไมพักไม
หยุดบาง
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

งานควาเอาวิมุตติธรรมมาครอง
การแกกิเลสไมวากิเลสประเภทใด อยูในหัวใจดวงใด ในครั้งใดสมัยใด ยอม
เปนสิ่งที่แกยากดวยกันทั้งนั้น เราอยาใหกิเลสแทรกเขามาในจิตใจวาการแกกิเลสนี้แก
ยาก จะเปนการตัดทอนกําลังความอุตสาหพยายามของตนลงโดยไมรูสึกตัว คําวายาก
นั้นคือเรื่องของกิเลส คําวาจะแกจะถอดจะถอนใหไดโดยลําดับ จนกระทัง่ แกหรือถอด
ถอนไดโดยสิ้นเชิง ไมยอมใหซากกิเลสยังเหลืออยูบนหัวใจแมนิดเลยนั้น เปนเรื่องของ
ธรรมเปนเรือ่ งของผูเชื่อธรรม เปนเรื่องของผูหวังพนกิเลสภัยจากธรรม เปนเรื่องของ
ผูหวังพึ่งธรรม จงจําใหดีและถึงใจตลอดไป
การจะทําความดีประเภทใดๆ เฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนา เดิน
จงกรม เพือ่ แกกิเลสโดยตรง กิเลสยอมจะแทรกเขามาวาเปนของยาก วาเปนของ
ลําบาก วาเปนความทุกขทรมาน วาเปนของเหลือวิสัยจะทําได วาเปนความบีบบังคับ
มากผิดงานทั้งหลายที่เคยทํามา นี่คือการตานทานของกิเลสที่จะใหทอถอยออนแอ หรือ
ลดละงานที่เปนความดีนั้นไปเสีย แลวถูกกิเลสฉุดลากไปตามทางอันดั้งเดิมของมันโดย
ไมรูสึก การเรียนเรื่องของกิเลส ตองเรียนใหรูไปในขณะเดียวกันกับที่เราประกอบความ
พากเพียรทุกๆ ประโยค เพราะกิเลสจะแทรกเขาไปทุกระยะ โดยที่เราไมรูวาความคิด
ความเห็นดังที่กลาวมาโดยยนยอนี้เปนกิเลส ทั้งๆ ที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเปน
กิเลสโดยตรง ที่กีดขวางทางดําเนินเพื่อจะแกหรือจะถอดถอนมันออกจากใจ
ธรรมทุกประเภทเพื่อตัดเพื่อฟน เพื่อถากถางสิ่งกีดขวางคือกิเลสทั้งมวลออก
จากใจทั้งนั้น มิใชสิ่งเปนภัยใหทุกขแกผูบําเพ็ญ กิเลสตางหากที่เปนภัยและใหทุกขแก
สัตวโลกเรื่อยมา ทานผูเสาะแสวงธรรมมาไดนี้ทานยากหรือไมยาก แตพระองคไมได
ทรงคํานึงถึงเรื่องความยากความลําบากนั้น เพราะเปนเรื่องของกิเลสที่เปนภัยใหทุกข
แกพระองคอยูแลว แตจะคํานึงถึงความเพียรพยายามดวยวิธีการตางๆ ที่จะใหเปน
ผลสําเร็จตามความมุงหมายเทานั้น จนผานพนไปไดดวยความเพียรพยายาม มิใช
เพราะความทอถอยนอยใจ และนําธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทัง่ ปจจุบันนี้
นี่คือศาสดาของเราทานดําเนินอยางนี้ จงยึดเปนหลักใจและความเพียรทุกดาน เพื่อ
ตอตานและปราบปรามกิเลสใหสิ้นซากไป ใจจะประเสริฐเลิศเลอในไตรภพ อุทานไดวา
เรียนจบแลวการเกิดตายในแวดวงของกิเลส
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เราเปนลูกศิษยตถาคต อยากลายเปนบอยของกิเลสในคราบแหงพระไป จะผิด
ความมุงหมายและทางดําเนินแลวไมถึงจุดหมายปลายทางได ดังที่พวกเราทั้งหลายทํา
ความพากเพียรมาตัง้ แตวันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ ผลแหงธรรมที่บําเพ็ญมานั้นปรากฏ
อยางไรบาง หากปรากฏบางก็พอจะมีทางหลุดลอยหรือเล็ดลอดออกมาจากเงื้อมมือ
ของกิเลสไดเปนลําดับ หากยังไมเห็นผลอะไรเลย ก็คือเรายังจมอยูในอํานาจของมัน
หาทางออกยังไมไดนั่นแล ทั้งๆ ที่กําลังประกอบความพากเพียรอยูก็อยูในความ
ครอบงําของมัน ความกระตุกของมันจนกาวไมออก นี่จงคิดคํานึงใหมากบวกกันกับ
ความเพียรทุกประโยคเพือ่ เปนกําลังหนุนกัน
สติปญญาเปนสําคัญ
เคยพูดเสมอไมเคยละเวนในธรรมทั้งสองประเภทนี้
เพราะเปนเครื่องมือที่ทนั เหตุทันผลกิเลสทุกประเภทมาแลวแตครั้งพุทธกาล
ธรรม
เหลานั้นเปนธรรมเครื่องหนุน กิเลสตัวใดที่จะไมถือจิตเปนที่อยูที่อาศัย เปนที่เหยียบย่ํา
ทําลายของตนยอมไมมี ถาจะพูดเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็วา กิเลสรักที่สุด สงวนที่สุด
ก็คือใจ ธรรมรักที่สุด สงวนที่สุดก็คือใจ แตนี้ไมไดหมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณ แตเปนสิ่ง
ที่เหนียวแนนอยูโดยหลักธรรมชาติของมันอยางนั้น จึงตองไดทําความพยายามอยางมี
แบบมีฉบับ มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑเปนเครื่องดําเนินอยูโดยสม่ําเสมอ ไมสักแตวาทํา
ไมสักแตวานั่งภาวนา เดินภาวนาเฉยๆ สติตองติดแนบกับจิตเปนเครือ่ งรักษาจิตอยู
เสมอ
จิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใด ยอมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาใหรูใหเห็น
เฉพาะอยางยิ่งสังขารขันธ เพราะถูกผลักดันออกมาจากภายในใหคิดใหปรุงเรื่องของ
กิเลสทั้งมวล ขึ้นชื่อวาธรรมแลวมันไมยอมใหคิดไมยอมใหปรุง ไมยอมใหจําใหคาดให
หมาย แตใหคิดใหปรุงใหคาดใหหมายใหสําคัญไปในแถวของกิเลสทั้งมวล เพราะเวลา
นี้กิเลสมีอํานาจเหนือขันธ มีสัญญา สังขารขันธ เปนตน จึงตองใชขันธเหลานี้เปน
เครื่องมืออยูตลอด และสิ่งนี้เปนมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาดวย ธรรมยังไมมีกําลังวังชา
พอที่จะยึดเอาขันธเหลานี้มาใชเพื่อประโยชนของตนไดตามความตองการ จึงถูกยื้อแยง
แขงดีกันอยูเสมอระหวางกิเลสกับธรรม
นักปฏิบัติจงประมวลกองทุกขทั้งมวลมาสูภพชาติปจจุบันนี้ หากสมมุติวาเรา
เกิดในภพนั้นกองทุกขเทาภูเขาลูกนั้น ภพนั้นเทาภูเขาลูกนั้นๆ ในสามแดนโลกธาตุนี้
จะมีตั้งแตกองแหงทุกขของเราคนเดียวเปนภูเขาหมด
หาที่ปลงที่วางทุกขของผูอื่น
ไมไดเลย เพียงแตทุกขของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้แลว แลวใคร
เปนผูแบกผูหามผูรับภาระในกองทุกขทั้งมวลนั้น ก็คือใจเทานั้นเปนผูร ับภาระแตผู
เดียว เทาที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เปนมาแลว ทั้งๆ ที่เปนความทุกขความทรมาน เปน
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สิ่งที่นาขยะแขยงนาเข็ดนาหลาบเพียงไร ก็เพราะความจําความรูตามสิ่งที่เคยเปนมานั้น
เราลืมไปหมด จําไมได ถูกลบลางไปหมดดวยความหลงลืม จึงเปนเหมือนวาเรานี้ไม
เคยเกิดเคยตาย ไมเคยไดรับความทุกขความลําบากในภพใดชาติใด สูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ
ดอนๆ และไมเคยมีความทุกขกดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาเลย จึงทําใหเกิดความ
ประมาทลืมตัวไดเพราะความหลงลืมเหลานี้
หากเราสามารถหยั่งทราบความเปนมาของเราแลว จะไมมสี ิ่งใดเลยในสามแดน
โลกธาตุนี้จะนากลัวนาขยะแขยงนาเข็ดหลาบ ยิ่งกวากองทุกขที่ผลิตออกมาจากความ
เกิดนั้น จะเปนตัวภัยทีส่ ําคัญที่สุด เปนสิ่งที่นาขยะแขยงและนากลัวนาเข็ดหลาบที่สุด
ในขณะเดียวกันความพากเพียรทีจ่ ะตะเกียกตะกายออกจากกองเพลิงใหญเหลานี้ก็จะมี
กําลัง สติซึ่งไมเคยมีเลยก็จะมี ปญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปใหพนไฟ
ประลัยกัลปนี้ก็จะมีขึ้นมาตามๆ กัน ความพากเพียร ความอุตสาหพยายาม ความอด
ความทนจะเปนธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเปนอันเดียวกัน และหมุนตัวออกไปไดโดยไม
ตองสงสัย เพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบ เนื่องจากความกลัวทุกขเปนพลัง
หนุน
เชนเดียวกับเรากลัวเสือ เสือวิ่งตามไลกัด หวุดหวิดๆ อยูแลว ใครจะไปนอน
คอยใหเสือกัดเสือกินอยูแบบคนตายแลวเลา นอกจากจะหมดกําลังเสียจริงๆ ไปไมได
แลวถึงจะยอมลมลง และตัวสั่นหมดทาใหมันกัดกินไป หากยังพอตะเกียกตะกายได
แลวจะไมมรี ายใดเลยนอนคอยใหเสือกินอยูทาเดียว สิ่งทีร่ บั ผิดชอบตามสัญชาตญาณ
ในตัวเรามีเทาไร ตองตะเกียกตะกายเพื่อหนีตายไปพรอมๆ กันหมดนั่นแล แตทุกขนี่
รายกวาเสือรอยเทาพันทวี เพราะเคยเปนมามากเปนมานานในจิตใจของเราแตละดวงๆ
และในภพของเราแตละภพแตละชาติ ประมวลมาแลวไมมีที่เก็บ เต็มไปหมด ทําไมจะ
ไมกลัวเมื่อเห็นประจักษใจอยูเชนนั้น
แตนี่ก็เพราะความหลงความลืม
อวิชชามันปดมันกั้นไวเสีย
มาถูก
กระทบกระเทือน มาโดนแลวโดนเลา แบกแลวแบกเลา ถูกเผาลนแลวเผาลนเลาก็ลืม
ไปหมดเสียจําไมได จึงเปนเหมือนวามีทุกขเพียงเล็กนอยและนอนใจตามนิสัยของคนที่
โดนยาสลบจากโมหะอวิชชาไมคิดหาทางฟนตัว จึงทําใหนอนใจไมอยากประกอบความ
พากเพียร เพื่อตะเกียกตะกายใหรอดพนไปจากกองทุกขทั้งหลายเหลานี้ได ความจริง
แลวเปนดังที่อธิบายมานี้
ในเรื่องความทุกขทั้งมวล เปนสิ่งทีน่ ากลัวนาขยะแขยง นาเข็ดหลาบ ไมมีอันใด
เสมอ ในเราแตละรายๆ นี้เคยเปนมาเชนนั้นแลว แลวยังจะตองแบกหามหรือทนความ
ทุกขความทรมาน ซึ่งจะแผดเผาเพราะอํานาจกิเลสไปอีกกี่กัปนับไมถวน ถาไมรีบสลัด
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ปดทิ้งเสียดวยความพากเพียร ดวยการแกการถอดถอนตนเหตุของมันคือตัวกิเลสให
หมดจากใจโดยสิ้นเชิงและหายหวงแตบัดนี้ ไมมีทางอื่นเปนทางหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลาย
ซึ่งฝงจมอยูภายในใจ ถาไมจอความพากเพียรเขาไปสูจุดนั้น ดังพระพุทธเจาและสาวก
ทั้งหลายทานทรงดําเนินและดําเนินมา และประกาศธรรมใหพวกเราทั้งหลายทราบทุก
วันนี้ สอนดวยความเห็นภัยและเห็นคุณอยางแทจริง ไมมีสงิ่ ใดจะจริงแทแนนอนเสมอ
ธรรมของพระพุทธเจาและความรูความเห็นของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย
เราเชื่อพระพุทธเจา เชือ่ สาวกทั้งหลาย ตองนอมเขามาสูจิตใจ ใหเห็นวาภัยที่
กลาวแลวทั้งหมดนั้นเปนภัยที่สดๆ รอนๆ เผาอยูในจิตใจนี้เรือ่ ยมา จะเปนอดีตมาแลว
ก็คือเผาอยูที่จติ ใจดวงปจจุบันนี้ จะรับเคราะหกรรมตอไปในอนาคตขางหนาก็ไมใช
ผูใดจะมารับแทน นอกจากใจดวงนี้เทานั้น ซึ่งเปนภาชนะของกองทุกขทั้งหลายอยูแลว
จึงควรอยางยิ่งทีจ่ ะประกอบความพากเพียรดวยความขะมักเขมนเปนความดูดดื่ม ปติ
ยินดีที่จะหลุดพนออกจากกองทุกขไดดวยความตะเกียกตะกายนี้ โดยไมคิดคํานึงถึงวา
การประกอบความพากเพียรนี้เปนความลําบาก
อันเปนแงแหงความหลอกลวงของ
กิเลสประเภทนั้นๆ ที่แทรกไปโดยลําดับในประโยคแหงความเพียร
การทําสมาธิภาวนา ผูฝกหัดเบื้องตน ก็มีธรรมหลายบทหลายบาทที่ควรจะเลือก
ไดตามจริตนิสัยที่ชอบของตน เชน อานาปานสติ ก็เคยอธิบายใหฟงแลว ผูที่ยังไมเคย
ไดยินก็มี พึงกําหนดลมหายใจเขาออก ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกวาเพื่อน เชน ดั้ง
จมูกเปนตน เปนที่สัมผัสเดนชัดของลมที่ผานเขาออกมากกวาเพื่อน พึงกําหนดความ
รูอยูในจุดที่ลมสัมผัสนั้น ดวยความมีสติระมัดระวัง อยาไดสงใจไปอื่น อยาคาดเหตุ
คาดผลนอกเหนือจากหลักความจริง คือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธกันนั้น นั่นคือหลัก
ความจริงอยูท ี่ตรงนั้น ผลจะปรากฏขึ้นที่นั่นแหงเดียว
ลมเขาก็ใหก็รู ลมออกก็ใหรู แตไมใหตามลมเขาไปและออกไป ใหทําความรูอยู
กับลมอยางเดียวเทานั้น ไมตองคาดตองคิด ไมตองหาภาระความยุงเหยิงวุนวายใดๆ
เขามาเกี่ยวของงานของตนในขณะนั้น ใหมีความรูกับลมที่สัมผัสกันเทานั้น นี่คือการ
ภาวนาดวยความถูกตอง และจะหยั่งเขาสูความสงบจนไดไมสงสัย ถามีสติกํากับอยูกับ
ลมดังที่กลาวแลว
การภาวนาดวยลมก็ดี ดวยธรรมบทใดก็ดี เราไมมุงหมายจะเอาลมและเอาธรรม
บทนั้นๆ มาเปนหลักเปนเกณฑเปนสาระแกนสารเปนมรรคผลนิพพาน เปนความหลุด
พนจากทุกข แตเราหมายเอาใจดวงที่รูๆ อยูนี้ตางหาก เหตุที่อาศัยธรรมเหลานั้นหรือ
บริกรรมในธรรมบทนั้น หรือนําธรรมบทนั้นๆ มาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไมมที ี่ยึด
ที่เกาะ จึงตองอาศัยบทธรรมนั้น ๆ มีลมหายใจเปนตน เปนที่ยึดที่เกาะของจิต เพื่อ
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จิตจะไดตงั้ เนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานไดในจุดนั้นๆ หรือในธรรมนั้นๆ แลวหยั่งเขาสู
ความสงบได เมื่อจิตสงบลงไป ความรูนี้จะเดนชัด แมที่สุดคําบริกรรมทีก่ ําลังบริกรรม
อยูนั้นก็กลมกลืนเปนอันเดียวกันกับความรู
คําบริกรรมนั้นก็หมดความจําเปนใน
ขณะที่จิตไดเขาสูความสงบอันควรปลอยวางคําบริกรรมไดแลว
อานาปานสติก็เชนเดียวกัน ไมผิดอะไรกัน เมื่อลมละเอียดลงไปๆ ก็รู คําวาลม
ละเอียดก็ไดแกจิตละเอียดไปตามกัน เมื่อถึงขัน้ ที่ละเอียดเต็มที่ของลมแลว ๑.ลม
เหมือนไมมี ๒.ปรากฏชัดเจนในจิตวาลมนี้หมดไป ลมหมดไปก็หมดไป เราไมได
ภาวนาเอาลม แตเราภาวนาเอาจิต เมื่อจิตรูอยูแลว นั้นแลคือจุดหมายทีเ่ ราตองการ ให
อยูกับความรูนั้นเสีย ไมตองไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแลวนั้น เราตาม
ถึงความรูแลว ลมก็สงถึงความรูน้นั แลวลมก็หมดปญหาไป
ไมตองไปคาดไปคิด กลัวเปนกลัวตายเพราะลมหมดไป เนือ่ งจากความรูมีอยู
แลวจะไมตาย อยูกับความรูนั้น เมื่อควรแกกาลแลวก็ขยับตัวออกมา ลมก็มีมา
ตามเดิม ทุกสิ่งทุกอยางก็มีอยูตามปกติของเรา เปนแตเพียงวาจิตของเราไปยึดไป
สําคัญตางๆ ในอาการนั้นวาเปนอยางนั้น อาการนี้เปนอยางนี้ แลวกวนตัวเองหาความ
สงบไมไดเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการปลอยวางอารมณทั้งหลายเหลานั้น ให
ยึดลมหรือคําบริกรรมนั้นเพียงอารมณเดียว เพื่อจิตจะไดเขาถึงความรูอันแทจริง นี่การ
ภาวนาเบื้องตนเปนอยางนี้ ใหยึดนี้เปนหลักเปนเกณฑและเขาใจวาไมผิด ถาทําอยางนี้
แลวจะเห็นความแปลกประหลาด ความสงบไมเคยเห็นก็จะเห็น ความเย็นใจความ
แปลกและอัศจรรยก็จะเห็นไปโดยลําดับลําดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนา
นี่คือภาคสมถะ ก็เคยไดอธิบายใหฟงแลว ภาคสมถะนั้นไมกวางขวางมากมาย
นัก มีจิตเปนที่รวมดังทีก่ ลาวนี้ จะภาวนาบทใดก็ตาม ตามแตความถนัดของจริตจิตใจ
เรา นํามาบริกรรมไดทั้งนั้นไมขัด
สวนปญญา นี้ตองไดใชความคิดความอาน พาคิดพาอานพาพิจารณาไตรตรอง
ปญญาถาไมใชก็จะนอนจมอยูกับความสงบนั้น แลวก็ไมถึงไหน มีแตความสงบอยูเพียง
เทานั้น ไมเปลี่ยนสภาพของตัวเองใหมีความละเอียดแยบคาย และสอดสองมองทะลุ
เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฝงจมอยางละเอียดอยูภายในจิต
จึงตองใชปญญาพินิจพิจารณา
เฉพาะอยางยิ่งรูปขันธเปนสําคัญ คือกายนี้ ไมวากายนอกกายใน ใหถือเปนเปาหมาย
แหงการพิจารณาเสมอไป ตามแตถนัดในกาลใดเวลาใด จะควรพิจารณาขางนอกหรือ
ขางใน รูปนอกหรือรูปใน กายนอกหรือกายใน กายเขาหรือกายเรา รางกายใครก็ตาม
แมสัตวเดรัจฉานก็ไมขัดของ พิจารณาไดทั้งนั้น เพราะเปนธรรมเหมือนกันรวมอยูใน
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อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา รวมอยูในปฏิกูลโสโครก เพื่อความเบื่อหนายคลายความกําหนัด
ยินดีดวยกัน พึงพิจารณา
ปญญาถาไมนําออกใชจะไมกาวออก จะไมปรากฏวามีปญญาเลย จะเห็นแต
ความรูเดนชัดละเอียดลอออยูภายในเทานั้น
ซึ่งความรูนั้นก็เปนความรูที่กลืนกิเลส
ทั้งหลายนับแต รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ เปนตนไป ยึดอยูในรูปขันธ
ความรูที่ยึดอยูในรูปขันธ ในเวทนาขันธ ในสัญญาขันธ ในสังขารขันธ ในวิญญาณขันธ
ถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยูในความยึด ถอนไมไดถาไมใชปญญาออกแยกแยะพิจารณา
มีรูปขันธเปนสําคัญในขั้นเริ่มแรก แตจะแยกไปทางเวทนาขันธ สัญญาขันธ ตามโอกาส
อันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไมขัดของ ทั้งๆ ที่เรากําลังพิจารณารูปขันธ จิตใจซึมซาบจะ
ซึมซาบไปถึงเวทนาขันธ เชน สุข ทุกข เฉยๆ หรือสัญญา สังขารขันธก็ตามเปนธรรม
ไปดวยกันทั้งนั้นในขณะนั้น และพิจารณาไดดวยกันตามความเหมาะสม
การพิจารณาในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เปน
การทํางานเพื่อถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธนี้ ดวยความรูแจงแทงทะลุ
ของปญญาดวยกันทั้งนั้น จึงไมผดิ ใหใชปญญาพิจารณาอยานอนใจ ปญญาจะเกิดจะมี
ขึ้นดวยการนําออกใช ดวยการชอบใครครวญไตรตรอง ขางนอกก็ตามขางในก็ตาม
พิจารณาแลวพิจารณาเลา
หากจะสะดุดในขณะใดขณะหนึ่งจนไดถานําออกใช
นอกจากไมนําออกใช มีแตความสงบก็จมอยูนั้นตลอดไป จิตไมมที างทีจ่ ะเปลี่ยนสภาพ
ออกสูความแยบคาย เห็นความสวางกระจางแจงในความจริงทั้งหลายไดเลย
เพียงสงบตัวเทานั้นก็เหมือนหินทับหญา เวลาหินทับอยูหญาก็ไมเกิด พอยกหิน
ออกเทานั้นหญาก็เกิด ถาเปนปญญาแลวขุดคนมันทั้งรากไมมีเหลือ ปญญานี้เพื่อที่จะ
ขุดคนตัวอุปาทานซึ่งฝงจมอยูตามรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือตามรูป เสียง
กลิ่น รส เครื่องสัมผัส และถอนออกดวยปญญา จงพิจารณาใหดีและถือเปนกิจ
จําเปนเชนเดียวกับสมถธรรมคือความสงบ
พิจารณากี่ครั้งกี่หนอยาไปนับอยาไปคํานึงคํานวณ สิ่งที่มงุ หมาย สิ่งที่ตองการ
อยางยิ่งคือความรูแจง พิจารณาครั้งนี้ไมแจงไมชัด พิจารณาอีกจนแจงจนชัด อยา
เอาเวล่ําเวลาเขามาทําลาย กําหนดเวลาเทานั้นเวลาเทานี้ กําหนดเทานั้นครั้งเทานี้ครั้ง
มันเปนเรื่องของโลกเปนเรื่องของกิเลส ใหกําหนดลงสูความจริง ใหรจู ริงเห็นจริงดวย
การพิจารณาทางปญญา จนแจมแจงชัดเจนแลวปลอยวางไป นั้นคือความจริง นี่เปน
ธรรมแท ใหกําหนดอยางนี้
รางกายก็แยกเขาไป นับแต ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ดูใหดี นี่คอื ความจริง มันหา
ความสวยความงามไมได หาความจีรังถาวรไมได หาความสุขในรางกายเหลานี้ไมเจอ
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หา อตฺตา คือเปนตัวตนเราเขา พอที่จะยึดเปนหลักเปนฐาน เปนที่พงึ่ เปนพึ่งตายไดไม
มี ทานจึงวา อนตฺตา ตนที่ไหน เปนรากเปนฐานที่ไหน มันจะพังอยูตลอดเวลา และมัน
พังของมันไปตลอดเวลาดวยอํานาจแหงอนิจธรรมบังคับอยูแลว หวังเอาอะไรกับมัน
ดูเขาไปใหตลอดทั่วถึง บังคับจิต มีสติในขณะที่พิจารณา อยาทําสักแตวาทําแลว
เรๆ รอนๆ เถลไถลออกไปโนนไปนี้ กลายเปนสัญญาอารมณ และเปนโลกเปนกิเลสไป
เสีย จะหาปญญาความรูแจงเห็นจริงไมได เมื่อเปนเชนนั้นผลจะปรากฏเปนความจริง
ขึ้นมาไดอยางไร เมื่อสติปญญากลายเปนสัญญาอารมณไปตามโลกตามสงสาร ตาม
กิเลสตัณหาไปเสีย ไมมีทางทีจ่ ะไดรูไดเห็นในสิ่งที่เปนจริงอยูนี้ไดเลย จึงตองอาศัย
ความพยายาม เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัตินะ
อยาไปคาดไปหมาย กวางแคบ ลึกตื้น หยาบละเอียดที่ไหนออกไปจากวงเบญจ
ขันธ กิเลสอยูในวงเบญจขันธนี้ มืดก็มืดอยูที่นี่ ติดอยูที่นี่ ทุกขรอนอยูที่นี่ บีบบังคับ
อยูที่นี่ ลวนแลวแตอํานาจของกิเลส อํานาจของทุกขซึ่งเกิดจากความผลิตของกิเลสทั้ง
มวล อยูในขันธในใจของเรานี้ การพิจารณาจึงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน
ดูภายนอกภายใน หนังเปนอยางไร คลี่คลายออกใหเห็นตามความจริงไมไดมี
ปลอมเลย สิ่งที่ปลอมวาสวยวางาม วาจีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งมวล มันปก
เสียบไวหมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอก หลอกหลอนวาเปนของนารักใครชอบใจ
เปนของจีรงั ถาวร เปนสมบัติอันพึงใจ มันพึงใจที่ไหน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก พึงใจที่
ไหน สิ่งที่พงึ ใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหลานี้ พนจากสิ่งเหลานี้ตางหาก นั้นคือสิ่งที่
พึงใจดังพระพุทธเจาทั้งหลายทานตรัสรูธรรม ทานเบิกทานเพิกทานถอนสิ่งจอมปลอม
ทั้งหลายเหลานี้ออก เหลือแตความรูตามเปนจริงลวน ๆ จิตก็ไมเกาะไมยึด อุปาทานที่
เคยยึดมั่นถือมั่นในรางกายหรือในขันธนี้มานานเทาไร
ถอดถอนออกหมดดวยพระ
ปรีชาญาณหยั่งทราบตลอดทั่วถึง จึงกลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา เรานักปฏิบัติถาเดินตาม
รอยที่พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนไวนี้จะไปไหน ผลจะพึงเปนทีพ่ อใจโดยไมตองสงสัย ใน
การปฏิบัติธรรมใหปฏิบตั ิอยางนี้
พิจารณาใหแหลกละเอียด ถือรางกายนี้เปนสนามรบหรือเปนเปาหมายแหงการ
พิจารณา เปนเวทีที่รบกับกิเลส ความยึดมั่นถือมั่น ความมืดบอดทั้งหลาย ดวยปญญา
ความสอดสองมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริง ใหเห็นไปทุกแงทุกมุมวา
เปนความจริงลวนๆ ความปลอมก็จะขาดลอยไปโดยลําดับ เมือ่ รูแจงเห็นจริงเต็มหัวใจ
แลวยอมสลัดปดทิง้ ทั้งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธเปนตน ทั้งปลอยวางการ
พิจารณาขันธคือรูปขันธเสียไดในขณะนั้น สิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธกับใจควรพิจารณากัน
ตอไป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็พิจารณาในทํานองเดียวกันนี้ นอกจากเราจะ
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แยกเรื่องอสุภะอสุภังออก กลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปตามขั้นของสภาวธรรมซึง่
ไมเกี่ยวกับอสุภะอสุภังเหมือนรางกาย ก็พิจารณาอยางนั้น ความเขาใจซึมซาบเขาไป
โดยลําดับลําดา รางกายนี้พิจารณาจะออกมาชั่วระยะ เพียงเปนทีพ่ ักผอนหยอนใจ
เทานั้น ไมไดพจิ ารณาเพื่อรูแจงแทงทะลุ เพื่อถอดเพื่อถอนอุปาทานในรางกาย เพราะรู
แลว พิจารณาพอแลว รูชัดภายในจิตใจวาพอแลว ไมมีใครบอกก็รู
เวทนาที่เกิดขึ้นภายในรางกาย มันก็ทําใหรูไปตามกัน นอกจากเวทนาทางใจ ซึ่ง
เปนสิ่งที่ละเอียดกวากันเขาไปอีก สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนอาการอันหนึ่งๆ ที่
ออกมาจากใจ สิ่งเหลานี้ก็เปนอาการ ฟงแตวาอาการๆ มันเปนยังไง มันเปนของจริง
ของจังเมื่อไร เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกันหมด มีอยูเต็มตัวของเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งนั้น และใชปญญาพินจิ พิจารณา อยาสนใจกับกาลกับสถานที่
กับเวล่ําเวลา อยาสนใจกับโลกกับสงสารนี้วามีกวางแคบมีมากมีนอยในบรรดาสิ่งทีม่ ีอยู
ในโลกนี้ ยิ่งกวาการสนใจกับการพินิจพิจารณาในงานของตนนี้ ประหนึ่งวาโลกธาตุนี้ไม
มีอะไร มีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธกันอยูในเวลานี้เทานั้น นั่นคือความพากเพียรโดย
แทจริงในขั้นของจิตขั้นนี้เปนอยางนั้น
แมขั้นอื่นๆ ก็เหมือนกัน เชน เราจะทําสมาธิภาวนา ก็ใหปลอยวางเสียทั้งหมด
ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่พจิ ารณาและเคยเกี่ยวของกัน อยาเปนสัญญาอารมณกับมัน ให
มีแตคําบริกรรมนีเ้ ทานั้น นอกนั้นเหมือนไมมี เหมือนโลกไมมี คือไมคดิ ไมยุงไมเกีย่ ว
ใหคิดใหปรุงเฉพาะคําบริกรรมอันเดียวเทานั้น แมขั้นเริม่ แรกก็เปนเชนนั้น ยิ่งเขามาขั้น
อันละเอียด ขั้นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ดวยแลว ก็ยิ่งเหมือนไมมีอะไร มี
เฉพาะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธกันกับจิตกับสติปญญา ใหรับรูกันเปนระยะๆ เกิดดับๆ
เปนระยะๆ ตามรูตามเห็นกันเปนระยะๆ ขุดกันไปคนกันมาอยูอยางนั้นเปนระยะๆ
จนกระทัง่ รอบตัว
เมื่อรูชัดตามเปนจริงทั้งรูป ทั้งเวทนาในขันธรูปอันนี้ ทั้งสัญญาความจําไดหมาย
รู ทัง้ สังขารที่คิดปรุงขึน้ ยิบแย็บๆ ทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแลวสิ่ง
เหลานี้จะมีปญ
 หาอะไร ก็มีแตอาการที่ยิบแย็บๆ อยูเพียงเทานั้น จะถือเอาสาระสําคัญ
อะไรก็ไมได และรูชัดตามเปนจริงดวย ไมยึดมั่นถือมั่นในอาการเหลานี้ดวย จิตยอมจะ
 ญาหมุนตัวเขาไปๆ ทีนี้วงกวางวงแคบของกิเลส
สัมผัสสัมพันธตวั เขาไปเรื่อยๆ สติปญ
จะเห็นไดชัด ทีแรกมันยืดเยื้อยืดยาวไปหมด ระโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไมเคย
เห็น สัญญาอารมณมันก็ไปคาดไปหมาย ใหหลงยึดหลงถือหลงลมหลงแลงไปหมดนั่น
แล เราก็ยังยอมเชื่อมัน เขาพูดเรื่องอะไรๆ อยูกี่ทวีป มันก็ไปยึดมาเปนอารมณ ถือเปน
เหมือนของจริงของจัง ปน ภาพขึ้นมาหลอกตนเองอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน นี่ตื่น
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เงา เราก็ยังตื่นเงานั้นๆ แลวยังจะไปเสียดายความตื่นเงาของตนอยางไรอีก ทีนี้ก็ยนเขา
มา เมื่อพิจารณารูแจงเห็นชัดแลวก็ปลอยเขามา เรื่องเงาไกลๆ มันก็ปลอยเขามา ตื่นเงา
ไกลๆ ก็ปลอยเขามาๆ จนกระทัง่ ถึงธาตุถึงขันธ ปลอยกันเขาไปจนกระทั่งถึงใจ ปญญา
สอดแทรกเขาไปภายในใจ
ตัวใจนั้นคือรังอวิชชา รังของภพของชาติ เมือ่ ถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวของกัน
หมดแลวไมมีทางออก สะพานของอวิชชา ทางเดินของอวิชชาก็คือตา หู จมูก ลิ้น กาย
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดถูกตัดเขาไปเปนลําดับลําดาและตัดขาดจาก
กันโดยสิ้นเชิง ยังเหลือแตอวิชชาที่อยูในจิตทีเ่ รียกวาอุโมงค แลวจอสติปญญาขนาบลง
ไปตรงนั้น นั่นคือสมมุติอันละเอียด นั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียด นั่นคือภพอันละเอียดอยู
ตรงนั้น ภพอยูที่นั่น ชาติอยูที่นั่น ทุกขอยูที่นั่น สติปญญาฟาดฟนหั่นแหลกลงไป จน
ธรรมชาตินนั้ แตกกระจายออกไปไมมีเหลือแลว ความรูนั้นแลที่ทานเรียกวาวิมุตติ
เมื่อสมมุติอนั ละเอียดคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไดถูกทําลายลงไปแลวดวย
สติปญญาอันทันสมัย จิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มทีไ่ มมีอะไรเหมือน ขึ้นชื่อวาสมมุติทั้งมวล
ไมมีอะไรเหมือน เพราะนั้นไมใชสมมุติ นั่นเปนวิมุตติ แมจะอยูในธาตุในขันธก็อยูโดย
หลักธรรมชาติอัตโนมัตขิ องตนไมถูกบังคับบัญชา ไมตองบังคับบัญชา วาอยายึดนั้น
อยาถือนี้ อยาหลงนั้น นั่นเปนสมมุตอิ ยายึด แตเปนหลักธรรมชาติ จริงใครจริงเรา
ขันธทั้งหาซึ่งถือวาเคยเปนขาศึก เพราะกิเลสพาใหเปนขาศึกก็กลายเปนความ
จริงเสมอกันไป รูปก็จริง เวทนาในรูปขันธไดแกสุข ทุกข เฉยๆ ก็จริง สัญญา ความจํา
ไดหมายรู ก็สักแตวาจํา ๆ ก็เปนความจริง สังขารเพียงคิดปรุงยิบแย็บๆ เกิดไปพรอม
ดับไปพรอม เกิดกับดับพรอม ก็เปนความจริงอันหนึ่งๆ สักแตวารับทราบๆ แลวดับ
ไปๆ ตามหลักธรรมชาติของมัน เพราะไมมีตัวคอยยึดคอยถือ คอยเกาะคอยเกี่ยวให
เปนสิ่งที่ยืดยาวตอไปเหมือนที่อวิชชาเปนตัวการมีอยู เหลานี้จึงกลายเปนของจริงตาม
หลักธรรมชาติของตน จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวก็เปนความจริงของตนเต็มภูมิ ระหวาง
ขันธหากับจิตที่บริสุทธิ์อยูดวยกัน ก็ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน กิเลสที่เคยใหความ
กระทบกระเทือนตอจิตใจมามากนอยเปนเวลานานเทาไรก็ยุติ หรือสลายลงไปแลวหมด
ปญหาตั้งแตขณะนั้นไป
ขึ้นชื่อวาปญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตดวงนั้น
ไมมีอีกตอไปตลอดอนันตกาล
นิพพานเที่ยง เที่ยงทีต่ รงไหน เราคนหาซิ หานิพพานเที่ยง ใหเห็นความจริงของ
นิพพานเที่ยงแลวก็หมดปญหา ใหเห็นความจริงของศาสดาองคเอกแตละองคๆ แลวก็
หมดปญหา ใหเห็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทุกๆ องคที่ทานเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มา
ตั้งแตกาลไหนๆ เมื่อจิตเอกธรรมเอกแลวก็หมดปญหา ไมมีอะไรผิดแปลกตางกัน ขึ้น
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ชื่อวาจิตวิมุตติแลวเปนหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมด หานิพพานเที่ยงก็หมดการหา
นิพพานอยูที่ไหนก็หมดปญหา พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทานปรินิพพานแลวทานอยู
ที่ไหนก็หมดปญหาลงในขณะเดียวกัน
เพราะธรรมชาตินั้นเปนเครือ่ งยืนยันอยาง
ประจักษใจอยูแลว สงสัยไปไหน เมือ่ ถึงขั้นไมสงสัยจะบังคับใหสงสัยก็สงสัยไมได นัน่
ละความจริง จริงเสมอกัน
ที่เราทัง้ หลายกราบไหวบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆอยูเวลานี้กราบ
ธรรมชาติอันนั้นเอง ธรรมชาติอันนี้เปนจุดถาพูดวาเปนจุด เปนหมายแหงการยึดการ
เกาะของสัตวโลกชาวพุทธเรา กลาวเปลงวาจาระลึกทางใจถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ จึงไมเปนโมฆะ เต็มไปดวยเหตุดวยผล เต็มไปดวยอรรถดวยธรรม เต็มไป
ดวยความจริง ดังทีเ่ ราทั้งหลายไดกราบไหวบูชามาเปนประจําจิต
จงทําใหถึงความจริงเถอะ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ จะเปนธรรมแทง
เดียวอยูกับใจดวงที่บริสทุ ธิ์นั้นไมสงสัย อยูที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆอยูตลอดเวลา เมื่อถึงขั้นผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคตแลวก็เปนอันเดียวกัน
ไมมีทางสงสัย แลวทีนี้ เอา เทียบกันกับเรื่องความทุกขทั้งมวลที่เปนตัวมหาภัย ที่นา
เข็ดหลาบ นาขยะแขยง นากลัวอยางยิ่ง กับสิ่งที่นาพึงใจอยางยิ่งนี้วา ปรมํ สุขํๆ คุมคา
กันไหม และคุมคากันกับความเพียรไหม
ทุมความพากเพียรลงไป พึ่งเปนพึ่งตายกับธรรม ทุกขยากลําบากไมสนใจ
เพราะเปนเรือ่ งของกิเลส การตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเปนความทุกขยากอยูตอง
นอนจมอยูกับภัย จะวิ่งจากเสือรายเพื่อความรอดตายของตัวเองกลัวจะลําบาก ก็ตอง
ยอมใหเสือรายกัดกินเปนอาหารเสียซิ เปนยังไง ใครจะยอมใหเสือรายกัดกินเปน
อาหาร ถามีกําลังพอตะเกียกตะกายไดอยู เสือเปนสิ่งที่นากลัวมากไมใชเหรอ เสือทั้งตัว
ที่อาปากจะกัดอยูแลวนั้น กับเราทั้งคนที่จะเปนอาหารของเสืออยูเวลานั้น เมื่อกําลัง
วังชาชีวิตจิตใจยังมีอยู พอตะเกียกตะกายไดอยู ใครจะไปยอมใหเสือกัดกินเปนอาหาร
เลา นี่ก็เหมือนกัน มหาภัยมหาทุกขนี้ยิ่งรายกวาเสืออีก ไมรกู ี่หมื่นกี่แสนกี่ลานตัว เรา
ยังจะยอมใหมันกัดมันกิน มันบีบมันคั้นอยูตลอดไปอยางนี้เหรอ สติปญญากําลังวังชามี
อยูตองตะเกียกตะกาย ความทุกขความลําบากไมสนใจ ในขณะทีจ่ ะหนีใหรอดพนจาก
ภัยนั้น เหมือนกับจะหนีใหรอดพนจากความเปนเหยื่อของเสือ ตองตะเกียกตะกายสุด
ฝเทา
ผูปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียกตะกายใหพนจากกิเลสอันเปนภัยรายที่สุด เปรียบ
เหมือนเสือหรือยิ่งกวาเสือนั้น ก็ตองตะเกียกตะกายใหเต็มกําลังความสามารถของตน
ชีวิตหัวใจขาดที่ไหนขาดไป เอาตายก็ตาย ตายในแนวรบ ในแดนแหงนักรบ ไมใชแดน
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แหงนักหลบ หลบนั้นหลีกนี้ ใหกิเลสคาบเอาๆ กลืนเอาๆ ถือวาตนเปนผูมีความเฉลียว
ฉลาดหรือนั่น ทําความเพียรออนๆ แอๆ เหยาะๆ แหยะๆ หาที่หลบหลีกปลีกตัววาตัว
เปนผูฉลาด ปลีกเขาไปหากิเลสใหมันกลืนเอาๆ เปนคนฉลาดแลวเหรอ เราตองคิดแง
เหลานี้ ไมคิดไมได
การกลาวทั้งนี้ไมไดวาทานผูหนึ่งผูใด
แตผลิตอุบายทั้งหลายขึ้นมาใหทาน
ทั้งหลายไดนําไปคิด เพือ่ ตอสูภัยที่มีอยูภายในหัวใจของตน ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
สติกําลังความสามารถ ถาอุบายใดที่ควรจะคิดไดดวยตนเอง นั้นละยิ่งเปนอุบายที่
เหมาะสมยิ่งกวาครูบาอาจารยที่หยิบยื่นใหเปนไหนๆ และกินไมหมด ใชไมหมด
พิจารณาเทาไรไมมีวันหมดวันสิ้นไปเลย ทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา จะ
หลุดพนดวยปญญานี้เทานั้นเปนสําคัญ เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ
อยาทําเรๆ รอนๆ ใหถืองานนี้เปนงานชิ้นเอก เปนงานคูชีวิตจิตใจ เปนงานพึ่ง
เปนพึง่ ตาย งานที่จะหลุดพนจากเสือรายอันสําคัญ คืองานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนานี้
เทานั้น งานนอกนั้นเปนแตเพียงอาศัยชั่วกาลชั่วเวลา ไมถือเปนสาระสําคัญอะไรมาก
นัก ยิ่งกวางานคือการถอดถอนกิเลสใหแหลกแตกกระจายออกจากใจ ควาเอาวิมุตติ
ธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาล นี่เปนงานที่เยี่ยม เปนผลที่เยี่ยมไมมีอะไรเสมอ จง
พากันตั้งอกตั้งใจพินจิ พิจารณา
หู ตา มีใหดูซึ่งกันและกัน อยาใหมีความขัดของยุงเหยิงหรือกระทบกระเทือน
กันเปนอันขาด นั้นเปนกิเลสประเภทหยาบๆ เรามาตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิ ใหมองดู
หัวใจตนเอง อยาไปตีความหมาย อยาไปคิดถึงเรือ่ งองคนั้นไมดี องคนี้โง องคนั้นฉลาด
องคนั้นไมดีอยางนั้น องคนี้ไมดีอยางนี้ มากยิ่งกวาการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนที่
เสาะหาเรื่องหาราวอยูภายนอก ไมไดมามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหว
ของตัวของจิตวาเปนประการใดบาง ดวยสติปญญานั้นไมควรเลย ใหดูตรงนี้ผูปฏิบัติ
หากมีเหตุมีผลหรือมีกาลอันควรที่จะควรแนะนําตักเตือนสั่งสอนกันได
ให
ยอมรับซึ่งกันและกัน จึงเรียกวาเปนนักธรรมะ อยาใหกิเลสมาแฝง อวดดิบอวดดีวาตน
รูตนฉลาดแลวไมยอมลงใคร สอนก็ไมยอมรับ นั่นคือเรื่องของกิเลสไมยอมรับธรรม
และเปนขาศึกตอกันขึ้นมาก็เพราะกิเลสพาใหเปนขาศึก ไมใชธรรมพาใหเปนขาศึก
ผูที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยูดวยกันจะมากจะนอย อยูไดทั้งนั้น เหมือนอวัยวะ
เดียวกัน เพราะเจตนามุงอรรถมุงธรรมดวยกัน ความผิดความพลาดอาจมีไดดวยกัน
แตการมองกันในแงอรรถแงธรรม มองกันในแงใหอภัยมองกันในแงเมตตานี้เปนธรรม
ลวนๆ อยูดวยกันไดดวยความผาสุกเย็นใจตลอดไป ตนเองก็ไมเดือดรอน ตนเองก็ไม
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สําคัญวาตนเองสูงกวาผูหนึ่งผูใด นอกจากจะอยูดวยความถูกตองแหงธรรมเทานั้น นี่
เปนความอยูเปนสุขระหวางแหงกันและกันที่มาอยูรวมกัน
ขอวัตรปฏิบัติก็ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ อยาใหมีหนักมีเบาในรายนั้น
รายนี้ ตั้งหนาตั้งตาทําดวยความเห็นสารคุณจริงๆ เพราะขอวัตรปฏิบัตินี้ทําเพื่อเรา
ดวยกันทั้งนั้น แมจะเปนกิจสวนรวมก็คือเพื่อตัวเองๆ อยูนั้นแล
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรจึงขอยุติเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

คําบริกรรมเหมือนรอยโค
จิตที่บริสุทธิ์ ลวนๆ แมจะอยูในขันธก็ไมมีการกระเพื่อมตัวเอง อาการแหงความ
กระเพื่อมที่วา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้เปนอาการของสมมุติ เปนเรื่อง
สมมุติทั้งนั้น มีรูปเปนพืน้ ฐาน เวทนาก็แทรกอยูกับกายอันนี้ สุขบาง ทุกขบาง เฉยๆ
บาง เพราะไมมีภายในใจของจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลว สัญญาก็เพียงอาการอันหนึ่งที่
อาศัยความรูนั้น แตไมใชเปนความรูนั้นอยางแทจริง สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน
อาการเหลานี้จึงมีเกิดมีดับตามสภาพของสมมุติ ธรรมชาติความรูแทๆ นั้นพูดไมถูก
ทั้งๆ ทีร่ ูอยูในทามกลางแหงขันธ
ที่ทานวา สนฺทิฏฐิโก เปนคํารวมประเภทหนึ่ง สนฺทิฏฐิโก ของธรรมที่ปรากฏขึ้นเปน
วรรคเปนตอนนั้นเปนประเภทหนึ่ง สนฺทิฏฐิโก ของหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์
เปนประเภทหนึ่ง สนฺทิฏฐิโก นี้พูดไมได ทานจึงเรียกวา ปจฺจตฺตํ เปนเรือ่ งจําเพาะของ
ผูที่รูนั้นเทานั้น ธรรมนี้ก็ไมมีปญหา สนฺทิฏฐิโก ก็ไมมีปญหา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิฺูหิ ก็ไมมีปญหา ถาเขาถึงตนปญหาอยางแทจริงแลว ไดแกจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ
ดวยเหตุนี้พระขีณาสพทัง้ หลายทานจึงไมมเี วทนาทางจิต นอกจากเวทนาทางกาย
เทานั้น
คําวาจิตเปนอิสระ ก็คือความรูที่ไมมีสมมุตเิ ขาไปเกี่ยวของเลยตลอดเวลา ตั้งแตขณะ
ทานบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์แลว อาการแหงขันธที่แสดงอยูทั้งมวลนี้เปนสมมุติทั้งสิ้น
เพียงอาศัยกันอยูเทานั้น ดวยเหตุนี้จติ นั้นจึงไมมอี ะไรจะทําใหกําเริบอีก จะทําให
ยิ่งกวานั้นก็ไมได หยอนกวานั้นก็ไมได ไมมีความรูสึกจะทําใหยิ่งใหหยอน เพราะเปน
ธรรมชาติทเี่ หมาะสมเต็มที่แลวในหลักธรรมชาติของตน
ตอนที่ยังถูกสมมุติ คือกิเลสเกี่ยวของหรือปกคลุมหุมหอ หรือเปนเจาอํานาจบังคับ
บัญชาอยูนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง อาการของสิ่งเหลานี้จะพาใหเคลื่อนไหวในความคิด
ความเห็นความรูตางๆ ไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งลวนแตเปนการสั่งสมของกิเลสขึ้นภายในตัว
เสมอ สิ่งที่ปรากฏอยูภายในจิตที่ครอบงําจิตอยูนั้น จิตก็ไมมที างทราบไดวาสาเหตุ
เปนมาอยางไร และไมทราบวิธีที่จะแกไขถอดถอนอยางไรอีกดวย ถาไมมีพระโอวาทคือ
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คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ผูทรงรูท งั้ วิธีแก วิธีถอดถอน วิธีบําเพ็ญมาแลว ตลอดถึง
บรรลุผลอันสมบูรณมาสั่งสอน จะไมมีสัตวตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีความเฉลียว
ฉลาดแหลมคมแหวกวายจากสิ่ง เหลานี้ออกไปได
ดวยเหตุนี้พระ พุทธเจาแตละพระองคที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ จึงเปนความยากแสน
ยากลําบากแสนลําบาก นานๆ จะมีไดเพียงพระองคเดียวๆ เทานั้น เพราะเปนสิ่งที่
หลุดลอยออกมาไดยากจากอํานาจของเชื้อวัฏจักร ครอบงําจิตใจอยูอยางมิดชิด ดังทาน
กลาวไววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นี่แลคือตัวการอันแทจริง แทรกอยูภายใน
จิต ครอบงําจิตไมใหรเู หตุรูผลตนปลายที่เปนแงแหงอรรถแหงธรรม ซึ่งจะยอนเขาไป
เปนขาศึกแกมันไดเลย นอกจากมันเปนผูตกแตง เปนผูบังคับบัญชาใหคิดใหปรุง ให
จดใหจํา ใหยินดียินราย ใหรักใหชัง ใหเกลียดใหโกรธ อันเปนเรื่องของมันโดย
ถายเดียวเทานั้น ธรรมไมมีทางแทรกขึ้นมาไดเพราะมันทําหนาที่เสียทั้งหมด เราจะ
เรียกวารอยเปอรเซ็นตก็ไมนาจะผิด ในเวลาที่กําลังมืดมิดปดหัวใจอยูดวยอํานาจของ
สิ่งมืดดําทั้งหลายเหลานี้
ทานจึงกลาววา กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองค
นั้นเปนของยากลําบากมาก แตเปนลาภอันประเสริฐ คือลาภของสัตวที่จะไดมีชอง
แหวกวายออกมาจากหลมลึกหรือโลกันตรจิต เพราะพุทธเจามาอุบัติแตละพระองคนั้น
ทรงนําธรรมเครื่องรื้อถอนมารื้อขนสัตวโลกออกไปจากที่คุมขังสิ่งปกปดกําบัง สิ่งกดขี่
บังคับไดเปนจํานวนมากมาย
การทําประโยชนแกมวล สัตว จึงไมมีใครเหนือพระพุทธเจาแตละพระองคไปได ทรง
เปนอันดับหนึ่ง และการทําประโยชนดังพระพุทธเจานั้นก็ไมมีใครสามารถทําได ไมมี
ใครสามารถรูวิธีการแนะนําพร่ําสอนดวยอุบายตางๆ ได เพราะไมเคยรูไมเคยเห็นมา
เลย ในบรรดาธรรมของพระพุทธเจาที่มาสั่งสอนโลกนั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดรูได ไมมีผูหนึง่
ผูใดเปนคูแขงในความรูและการสั่งสอนเพราะไมสามารถ จึงมีเพียงพระพุทธเจา
พระองคเดียวเทานั้น เมื่อไดตรัสรูถึงความบริสุทธิ์เต็มพระทัยแลว เห็นโทษแหงวัฏจักร
ซึ่งเคยหมุนจิตใจใหกอกําเนิดเกิดในภพตางๆ ประจักษพระทัย และเห็นแดนแหง
ความพนทุกขประจักษในจุดเดียวกัน เมื่อสิ่งเหลานี้ไดถูกทําลายลงไปโดยสิ้นเชิงแลว
น้ําพระทัยทีเ่ ต็มไป ดวยพระเมตตานั้น เนื่องมาจากไดทรงเห็นโทษของสิ่งที่เปนโทษนั้น
อยางเต็มพระทัย และเห็นคุณคาแหงธรรมอันประเสริฐประจักษเต็มพระทัย
เชนเดียวกัน จึงทรงสั่งสอนโลกดวยพระเมตตาสงสารลวนๆ ไมมีใครเสมอเหมือนใน
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พระนามวา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาเปนทีพ่ งึ่ อันเอกของ
สัตวโลก และเต็มไปดวยพระเมตตากรุณาตอสัตวโลก คือเปนพระเมตตาจริงๆ ไมมี
อะไรเคลือบแฝงเลย กรุณาจริงๆ นับตั้งแตวันตรัสรูแลว ไมทรงนอนใจอยางภาษาของ
เรา เพราะธรรมชาติแหงพระเมตตาและกรุณานั้น ประหนึ่งเตือนพระทัยอยูตลอดเวลา
โดยอัตโนมัติ วาเวลานี้สัตวโลกกําลังตกน้ําเกลื่อนอยูในมหาสมุทรทะเลหลวง และรอ
คอยผูทรงเมตตามหาคุณลนโลกมาโปรดปรานรื้อขนอยูอยางกระเสือกกระสน เพราะ
ความทนทุกขทรมานมายืดยาวนาน จึงตองไดพยายามสั่งสอนสัตวโลกถึงขนาดวาไม
มีเวล่ําเวลา
ตอนกลางวี่กลางวันก็ สอนประชาชนมนุษยมนา สอนภิกษุ หรือบริษัทสี่ ตกกลางคืนก็
สั่งสอนเทพทั้งหลายชั้นตางๆ ตั้งแตรุกขเทพถึงสวรรคชั้นนั้นๆ จนถึงพรหมโลก พอ
ปลอยวางจากงานนี้ก็ทรงเล็งญาณดูสตั วโลกที่จะมาเกี่ยวของในตาขาย คือพระญาณ
ของพระองค วาจะควรแนะนําหรือรีบแนะนําสั่งสอนสัตวโลกรายใดบาง ที่มีอุปนิสัย
เต็มภูมิอยูแลวควรรับอรรถรับธรรม แตจะเปนอันตรายแกชีวิตเสียกอน ก็ทรงรีบไป
ประทานโอวาทโปรดสัตวรายนั้นๆ ใหหลุดพนไปทันกับกาลเวลาของธาตุขันธที่ยังไม
มาถึงวาระของตนคือตาย ตอนเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลกใหเขาไดเห็นได
ยิน รับสั่งออกมาดวยอรรถดวยธรรมประโยคใดบทใด ก็เปนสิ่งที่มีคุณคาแกดวงใจของ
สัตวโลกเปนจํานวนมาก
การใหทานแตละชิ้นๆ ดวยวัตถุไทยทานนั้นก็เปนประโยชนมหาศาล เพราะผูใหใหดวย
ความเต็มใจ ใหดวยความเชื่อความเลื่อมใส เปนพลังสําคัญทีจ่ ะใหเกิดบุญเกิดกุศล
เต็มที่อยูแลว ประกอบกับวัตถุทานก็ไดเสียสละลงเต็มเจตนาของตน ผูรบั ทานก็เปน
ศาสดาองคเอก ผลทานจึงมหาศาลหาอะไรเปรียบมิได
การโปรดสัตว พระองคโปรดอยูตลอดเวลาหาเวลาวางไมไดเลย ธรรมที่นํามาโปรดสัตว
นี้ก็ไมมีใครคนพบ มีพระพุทธเจาพระองคเดียว ไมวาจะเปนธรรมขั้นใดที่วา ธรรม
สมบัติ จะเปนธรรมขั้นต่าํ ขั้นกลาง ขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ก็ไมมีใครจะหยิบยก
มาชี้แจงแสดงใหเห็นใหรูไดเหมือนพระพุทธเจา ที่เปนเจาของของมหาสมบัติเหลานี้ ที่
เต็มพระทัยอยูแลว การทําธุระของพระพุทธเจาเกี่ยวกับสัตวโลกทั้งหลาย ทั้งหยาบ ทั้ง
กลาง ทั้งละเอียด ที่มนุษยดวยกันไมสามารถจะรูเ ห็นได พระองคทรงรูทรงเห็นและทรง
ทําประโยชนโดยตลอดทัว่ ถึงแกบรรดาสัตวทุกขั้น ทุกภูมิเรื่อยมา จึงมีพระนามวา สตฺ
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ถา เทวมนุสฺสานํ คือเปนครูใหการอบรมสั่งสอนทั้งมนุษยและเทวดาไมจํากัด ตั้งแต
รุกขเทวดาจนกระทั่งถึงพรหมโลก นี่เรียกวาเทวดาในคําพูดรวมของเทพทั้งหลาย
การกลาววาพระ พุทธเจาทรงอุบัติแตละพระองคเปนลาภของสัตว ก็เพราะสัตวนั้นถูก
จําจองอยูแลวดวยความทุกขรอนประการตางๆ ทั้งทุกขธรรมดาทั้งมหันตทุกข ทุกข
ดวยความมืดความบอด ความไมเห็นถนนหนทางทีจ่ ะแยกจะแยะออกไปสูจุดใดอันเปน
ความพนภัย หมุนเวียนอยูกับความทุกขความทรมานดวยความมืดดํากําตา ทานเหลานี้
มีความหิวกระหายตอความพนจากแหลงแหงความทุกข ที่บีบคั้นอยูเต็มหัวใจดวยกัน
เฉพาะอยางยิ่งทานผูมีอุปนิสัยปจจัยที่ควรจะรับธรรมอยูแลว ก็ยิ่งมีความหิวกระหาย
มาก
ดวยเหตุนี้การแสดง ธรรมของพระพุทธเจาแตละประโยค ซึ่งเต็มไปดวยความสัตย
ความจริงที่เรียกวา สวากขาตธรรม สัตวทั้งหลายเหลานั้นก็ยิ่งกระหยิ่มยิ้มยองที่จะรับ
เปดใจอยางเต็มอก ฟงอยางถึงใจ ปฏิบัติตนอยางเอาชีวิตเขาเปนตัวประกัน จนถึงกับ
หลุดพนไปไดตามเสด็จพระพุทธเจาทัน นี่ละพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแตละพระองคเปน
เชนนี้ตอสัตวทั้งหลาย ไมมโี ทษแมนดิ หนึ่งในการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจาตอ
สัตวโลก นอกจากบุญเปนคุณมหาคุณอยางยิ่งเทานั้น
นี่เราทั้งหลายไดมา เกิดเปนมนุษย ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งอยูแลวกับศาสน
ธรรมที่ทรงประกาศสอนมนุษย เปนอันดับแรก ที่ควรจะนํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่ง
รกรุงรัง สิ่งกีดขวางทิ่มแทงทั้งหลายอยูภายในใจใหหลุดลอยออกไปตามความเพียร
ของเรา จึงไมควรทอถอยนอยใจวาเรามีบุญนอยวาสนานอยไมสมควรแกธรรมทั้งหลาย
อันเปนเรื่องของกิเลสเขาแทรก และหลอกลวงไมใหมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเต็ม
เม็ดเต็มหนวย กลัวจะหลุดพนจากบวงแหงมารไปเสีย เพราะกิเลสเปนมาร ทานจึง
เรียกวา กิเลสมาร
กิเลสมารจะไปหาที่ ไหน จงดูที่ดวงใจซึ่งแสดงความเปนมารตอใจอยูตลอดเวลา
เฉพาะอยางยิ่งเวลาจะประกอบความพากเพียร ทําบุญใหทาน รักษาศีลภาวนา มันจะ
กีดจะขวางทุกแงทุกมุม นี่คือมารของความดีทั้งหลาย มารของธรรมทั้งหลายเปนอยาง
นี้ดูที่หัวใจ จงดูที่หัวใจของตัวเอง ดูที่อื่นไมเจอไมเห็น ถาดูที่ดวงใจแลวจะเห็นจะรู ทั้ง
จะไดละไดถอนกันตามจุดที่มีอยูนั้นโดยถูกตอง
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ความคิดความปรุง สัญญาอารมณตางๆ ที่เคยมีเคยเปน ถาเปนเรื่องของกิเลสผลิต
ขึ้นมาจะไมมคี วามเบื่อหนายอิ่มพอ จะทําใหดูดดื่ม อยากคิดอยากปรุงอยากแตงอยากรู
อยากเห็น อยากไดยินไดฟง อยากสัมผัสสัมพันธ อยากสําคัญมั่นหมายอยูเรื่อยไปไมมี
คําวาลาสมัย ไมมีคําวาความคิดความจําเหลานี้เปนเดนไปแลว ไมสมควรทีจ่ ะนํามาคิด
มาปรุงมารูมาเห็นมาไดยินสัมผัสสัมพันธมาสําคัญมั่น หมายอีกตอไป ดังนี้ไมมี เปนสิ่ง
ที่มีรสมีชาติดวยอํานาจแหงเพลงกลอมของมันไมใหจืดจางไดเลย จึงเรียกวากิเลสนี้
แหลมคมมากที่สุดไมมีอะไรเกินกิเลส การคุมอํานาจก็ไมมีใครเกินกิเลสคุมอํานาจ
ภายในหัวใจสัตว
ถาไมมีแสงสวางคือ ธรรมเขาสองดูเรื่องของกิเลสแลว จะเกิดจะตายอยูกี่กัปนับไมถวน
ก็เชนเดียวกับมดแดงไตขอบดงนั่นแล ไตไปถึงทีเ่ คยไตกี่ครัง้ กี่หนก็ไมทราบวาไดเคย
ไตแลวขอบดงนี้ หรือสถานที่นี้เคยไตมาแลว จะไมมีทางทราบเลย เพราะกิเลสปดไว
หมดไมมที างทราบได เชนเดียวกับคนตาบอดจะจูงไปทีเ่ กากี่ครั้งกี่หน จะไมมีทางทราบ
ไดเลยวาที่นี่เคยมาแลว ที่นั่นไมเคยมา เพราะไปดวยความตาบอด จะไปรูส ถานที่ไปรู
สิ่งนั้นสิ่งนี้เรือ่ งนั้นเรื่องนี้ไดอยางไรก็คนตาบอด ไปที่ไหนมองก็ไมเห็น จูงกลับไป
กลับมาตลบทบทวนเหมือนจูงวัวในคอกก็ไมรูเพราะตาบอด
นี่อวิชชาตัณหาซึ่ง เปนตัวกิเลสอันสําคัญ จูงจิตใจของสัตวโลกใหทองเที่ยวอยูใน
วัฏสงสาร ใหคิดใหปรุงใหแตงใหสําคัญมั่นหมาย ไมมีความอิ่มพอก็เชนเดียวกัน
เหมือนเปนของใหมอยูเสมอไปทั้งๆ ที่เปนของเคยคิดมาเคยปรุงมาแลว เคยสําคัญมั่น
หมายมาแลว เคยใหความทุกขความลําบากทรมานจากสิ่งเหลานั้นมาแลวมากมาย ก็ไม
สนใจในโทษที่เคยคิดเคยปรุงนั้น มีแตความดูดดืม่ เพราะกิเลสจูงไป เนื่องจากเพลง
ของกิเลสมันสนิทดี ดูดดืม่ ใหติดพัน รักก็ติดใจ ชังก็ติดใจ โกรธก็ติดใจ เกลียดก็ติดใจ
อะไรติดใจทัง้ นั้น เพราะกิเลสมียากลอมประสาทใหสัตวโลกติด ไมใชเปนยาที่จะให
สัตวโลกเบื่อหนายมันและปลอยวางมัน เมื่อเราจะทําคุณงามความดีมันจึงเขาขัดขวาง
เพราะไมมีอะไรแหลมคมยิ่งกวากิเลส วาอาการของเราที่ทําเชนนั้น เปนอาการที่จะอยู
ใตอํานาจของมันตอไป หรือจะเปนการฝาฝนอํานาจของมันเพือ่ แหวกตัวหนีจากมัน
มันรูทันทีจึงตองกีดขวางไวเสมอ จนกระทั่งหมดอํานาจนั้นแหละมันถึงจะยอม
ดวยเหตุนี้การ ประกอบความเพียรทุกประโยค เฉพาะอยางยิ่งของนักปฏิบัติจติ ต
ภาวนา จะมองเห็นไดอยางชัดเจนวากิเลสมารอยูที่ตรงไหน นอกจากอยูที่ใจแลวยัง
แสดงวาดภาพออกไปในทางจงกรม วาดภาพออกทางสมาธิ วาดภาพออกทุกแงทุกมุม
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ขณะที่จะนั่งภาวนาวาดภาพกองทุกขไวแลว วาดภาพใหเกิดความรําคาญไวแลว วาด
ภาพใหเกิดความทอถอยนอยใจไวแลว วาดภาพใหตําหนิตนวาบุญนอยวาสนานอยไว
แลว วาดภาพวาตนมีสติปญญาเพียงนอยจะไปไมตลอดไปไมไหวเสียแลว มันวาดขึ้น
ทุกแงทุกมุม ลวนแลวแตเพลงของกิเลสวิชาของกิเลส ที่หวานลอมเราผูดําเนินหรือ
บําเพ็ญธรรมทั้งหลายใหเอาตัวรอดไปไมได นี่แลคือกิเลสมาร ขอทุกทานจงกําหนดลง
ที่ตรงนี้ ดูเพลงของมันใหเห็นชัดเจน
ถาอยูเฉยๆ มันก็ไมมีอะไรตอเรามากนัก นอกจากฟงเพลงของมันกลอมใหเพลิดเพลิน
ไปเรื่อย เคลิม้ ไปเรื่อยดวยความยินดียินราย โศกศัลยกันแสงพอใจกันไป รื่นเริงบันเทิง
ในอตีตารมณ คืออดีตที่ลวงมาแลวในเรื่องใด ก็ใหเพลินไปตามเรื่องทีเ่ คยเปนมาแลว
ไมมีความรูสกึ เบื่อหนายอิ่มพอในสิ่งที่ผานไปแลววาเปนของเปนเดนๆ นั้นบางเลย ถา
อยูเฉยๆ มันก็กลอมไปอีกแบบหนึ่ง ฉุดลากไปเหมือนเราจูงวัวจูงควายนั่นแล จะจูงไป
ไหนก็แลวแต จูงไปใชการใชงานหรือจะจูงไปฆาก็ไมรู พอถึงจุดที่รูก็เปนจุดจวนตัว
แกไขไมไดเสียแลว ตองยอมจมไป ยอมตายไปเลย เปนอยางนี้
สิ่งเหลานี้ไมอยู ที่ไหน อยูที่หัวใจของโลก โลกไมอาจทราบไดเลยถาไมมีวิชาธรรมเปน
เครื่องพิสูจน วิชาธรรมเปนแตเพียงจดจําไดหมายรูธรรมดาดังที่เราเรียนมานี้ก็เปนไป
ไม ไดอีก เพราะฉะนั้นทานจึงสอนวา ปริยัติ ไดแกการสําเหนียกศึกษาใหเขาอกเขาใจ
นับแตวันเริ่มแรกสําหรับนักบวช คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน ที่
อุปชฌายะมอบใหนี้คือหลักวิชา สอนลงที่ตรงนี้ นี่เรียกวาปริยัติ ไดเรียนจากอุปชฌาย
แลว การปฏิบัติก็คือการคลี่คลายดูสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เรียกวา
ภาคปฏิบัติ การกําหนดพิจารณาชําระจิตใจของตนดวยวิธีการตางๆ เหลานี้ ลวน
แลวแตเปนภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบัตินี้แลจะ เปนเครื่องพิสจู นไดเปนอยางดี ในบรรดากิเลสนอยใหญหนาบาง
ขนาดไหน ซึ่งกลุมรุมอยูภายในใจและแผกระจายออกไปตามอวัยวะตางๆ ใหเกิด
ความสําคัญมั่นหมายจนติดแนบภายในใจประหนึง่ วาเปนอันหนึ่งอันเดียว กัน วานั้น
เปนเรานี้เปนของเรา แมเปนของเขายังรักยังชอบยังเกลียดยังชัง อยาวาแตเปนของเรา
ที่รักชอบโดยถายเดียวเลย นี่มันแผกระจายอํานาจออกไปอยางนี้ และเราหาทราบไมวา
สิ่งเหลานี้คือกิเลสเปนผูแผอํานาจออกไป ดวยความจอมปลอมหาความจริงจังอะไร
ไมไดเลย ถาไมมีธรรมคือสติธรรม ปญญาธรรมเปนตนพิสูจน จะไมทราบวาอะไรเปน
อะไร ดินก็จะถือวาเปนเรา น้ํา ลม ไฟ ก็จะถือวาเปนเราเปนของเรา แมของเขาก็จะถือ
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ยึดเขามาเปนของเราได ดวยอํานาจของกิเลสมันแผกระจายออกไปไมใหเจาของรูไ ด
เลย
การปฏิบัติจงึ เปน การพิสูจนความจริง เพราะภาคปฏิบัติเปนภาคปฏิบัติเพือ่ ความจริง
ลวนๆ พระพุทธเจาก็ไดตรัสรูเพราะการปฏิบัติ พระสาวกทั้งหลายไดบรรลุธรรมเพราะ
การปฏิบัติฆากิเลสตาย คลายกิเลสใหหลุดลอยไปจากจิตโดยสิ้นเชิง เพราะภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติจึงเปนภาคสําคัญที่จะเอาความสัตยความจริงตอกัน ระหวางธรรมกับกิเลส
ระหวางวัฏจักรกับวิวัฏจักรรบกันจะรบกันที่จุดนี้ ดวยภาคปฏิบัตินี้ รูกันก็รูกันที่ตรงนี้
ไดชัยชนะก็ไดที่ตรงนี้ไมไดที่อื่นที่ใด
เราเปนนักปฏิบัติจง ทําจิตใจใหเขมแข็ง คอยสังเกตสังกาเรื่องเพลงของกิเลส มัน
กลอมแบบไหนทาไหนดังที่กลาวเตือนมานี้เพียงยนยอเทานั้น ปริยายมากกวานี้ไปก็พึง
ทราบวาเปนเพลงของกิเลสกลอมพวกเราตลอดเวลา แมที่สุดในสถานที่ทําความ
พากเพียรก็ไมลดละปลอยวาง ตัวพยายามที่สุดก็คือตัวนี้ เปนแนวลึกแนวลับ
สลับซับซอน เปนสื่ออันสําคัญคอยตามรูตามเห็นอาการเคลื่อนไหวของเราจะเปนไปใน
แนวใด เหมือนกับนักสืบ หรือตํารวจนอกเครื่องแบบ มีทั้งในเครื่องแบบ มีทั้งนอก
เครื่องแบบ มีทั้งอยางเดนชัด มีทั้งอยางสลับซับซอนไมใหเรารูเลยก็คือตัวนี้ จึงมีความ
ลําบากในการปฏิบัติ เพราะมีการสังเกตสอดรูและตอสูกัน ถาไมทําเชนนั้นก็ไมเรียกวา
ตอสู ไมเรียกวาปฏิบัติไมเรียกวารบ ถาทอถอยเมื่อไรเปนวามันไดเปรียบเราทุกทีไม
ตองสงสัย จึงตองพยายามเอาใหจริงใหจังทุกวิถีทางที่จะเอาชนะมันลงได
การนอนจมอยูใน วัฏสงสารดวยอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป หรือบังคับบัญชาใหอยู
ใตอํานาจของมันนั้น เราไดเคยอยูใตอํานาจมันมานานแลว ไมมีอะไรดีเปนที่สงสัย หาก
จะวิเศษวิโส เราทุกๆ คนสัตวทุกตัวก็ควรจะไดรับความวิเศษวิโสไปแลวจากกิเลส
ทั้งหลายใหความดี ความชอบ บัดนี้เราตองการความสุขความเจริญความสงบสุขจาก
ธรรม เฉพาะอยางยิ่งจุดหมายปลายทางก็คือความพนจากทุกขเปนสิ่งสําคัญ ที่เรา
จะตองห้ําหั่นกันอยางเต็มที่เต็มฐานในการปฏิบัติอยาลดละทอถอย นั่นเปนสิ่งที่
ประเสริฐ ไมใชกิเลสพาใหประเสริฐ การตอสูกับกิเลสเพื่อชัยชนะเทานั้นเปนสิ่ง
ประเสริฐ ทุกขก็ทุกขเพือ่ ความประเสริฐ จะลําบากลําบนเพียงไรในการประกอบความ
พากเพียรตอสูกับกิเลส ใหถือวาความลําบากอันนี้เพื่อความประเสริฐ ไมใชเพื่อความ
ลมจมพอทีจ่ ะเกิดความทอถอยออนแอ
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เอาใหจริงใหจังนัก ปฏิบัติ อยาทอถอยลูกศิษยตถาคต จะไดเห็นประจักษใจวามรรค
ผลนิพพานเปนอยางไร จะไมนอกเหนือจากวงแหงสวากขาตธรรมและผูป ฏิบัตินี้ไปได
เลย ขอใหใชความคิดพินิจพิจารณา สติปญญาอยาทุมเทไปสูสิ่งภายนอกจะเปน
เครื่องมือของกิเลสไปเสีย ไมสมกับเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อเอาสติปญญานี้ไป
ห้ําหั่นกับกิเลสและปราบปรามกิเลส จะกลายเปนเรื่องของกิเลสเอาสติปญญานี้มา
ปราบปรามเรา
อยาเสียดายความคิด ความปรุง อยาเสียดายความสําคัญมั่นหมาย อยาเสียดาย
เรื่องราวที่เคยเปนมาใดๆ มากนอย มันเปนเพียงลมๆ แลงๆ ที่วาดภาพออกจากใจ
อันเปนไปเพราะอํานาจของกิเลสพาใหเปนไปตางหาก ไมใชเพราะธรรมพาใหเปนไป
ธรรมที่พาใหเปนไปนั้นคือเปนไปดวยความเพียร เปนไปดวยความจงใจ เปนไปดวย
ความพินิจพิจารณาโดยธรรม จะเห็นเรื่องของกิเลส ความลึกลับสลับซับซอนของกิเลส
จะรูจ ะเห็นกันไปโดยลําดับ เมื่อรูเห็นแลวทําไมจะไมไดตอกรกัน ตองไดตอสู ตองได
ฟาดฟนกันจนเห็นดําเห็นแดงกันเปนขั้นเปนตอนไป
จิตไมเคยสงบเลยก็ เพราะกิเลสพาใหวุน อยาเขาใจวาธรรมพาใหวุน กิเลสตางหากพา
ใหวุน กิเลสตางหากพาใหทุกข ไมมอี ะไรพาใหทกุ ขในโลกนี้ มีแตกิเลสทั้งนั้นพาให
ทุกข แมรางกายที่เจ็บไขไดปวยก็เพราะกิเลสเปนสําคัญ ที่ผลิตรางกายนี้ขึ้นมาเปนรูป
เปนราง ไมไดเปนรูปเปนรางมาจากไหน มาจากกิเลส เราจะไปตําหนิอะไร ไมมชี องที่
จะไมตําหนิกิเลส ถาเปนนักปฏิบัติแลวตองไดตําหนิกิเลสทุกชองทุกระยะที่ปญญา
เคลื่อนไหว ยอมเห็นวาทําใหเปนทุกขทั้งนั้นเรื่องของกิเลส ธรรมแทไมไดพาใหเปน
ทุกข
ทําไมจิตไมลงจิต วุนวาย นั้นคือกิเลสออกทํางานเต็มทีเ่ ต็มฐาน เราตองตอสูกิเลสดวย
การบังคับจิต เอา จะเปนจะตายก็บังคับ กิเลสบังคับก็บังคับมาพอแลว สรางแตความ
ทุกขใหเรา ไมอิดหนาระอาใจไมเข็ดไมหลาบบางหรือ เวลาจะประกอบความพากเพียร
ไดรับความทุกขเพียงเล็กๆ นอยๆ มีแตความเข็ดความหลาบ นั่นแลคือถูกกลอมจาก
กิเลสแลว ทุกขแคไหนก็ใหทุกข การตอสูกับกิเลส เอาใหกิเลสมันหลุดลอยใหเห็นตอ
หนาตอตาประจักษสติปญ
 ญาของเรานี้แล จึงชื่อวาผูมีสติปญญาแท เปนผูมีความเพียร
แท เอาใหจริงใหจงั กันตรงนี้
จิตสงบเพราะอะไร ก็เพราะกิเลสสงบตัวลงไปดวยอํานาจของความเพียรที่บงั คับความ
สงบนั้น ไมใชกิเลสพาใหสงบ ธรรมพาใหสงบตางหาก ใหจําไวตรงนี้ เมื่อสงบลงไป
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แลวเปนสุขขึ้นมา สุขมากสุขนอยเพราะความสงบมากนอยเปนเรื่องของธรรมทั้งนั้น
ไมใชเรื่องของกิเลสพาใหสงบ พาใหสุขมากนอยเปนเรื่องของธรรม ทุกขเพราะความ
เพียรมากนอยแคไหน ก็มาประมวลลงในความสุขที่เปนผลนี้แล ไมไดเสียหายไปไหน
เวลาจะออกพิจารณาทาง ดานปญญาก็ใหพิจารณาจริงๆ อยาถือกาลถือเวลา อยาเอา
เปนกฎเปนเกณฑมากกวาความเหมาะสมในเวลานั้น จะกลายเปนเรียงลําดับและเปน
ปริยัติไป จะเปนเรื่องของโลกไป เชนแบบแปลนแผนผังไปทํานองนั้นไมถูกสําหรับผู
ปฏิบัติ เมื่อโอกาสเมื่อจังหวะเหมาะเมื่อไรทีจ่ ะควรพิจารณา เอา พิจารณาลงไปเลย จิต
สงบขนาดไหนก็เปนพื้นเปนฐานหรือเปนบาทเปนฐานของปญญาขั้นนั้นๆ ได จิตมี
ความสงบแคนี้ก็เปนบาทเปนฐานแหงการพิจารณาทางดานปญญาในขั้นนี้ๆ ตอไปโดย
ลําดับ
เวลาจะสงบก็เอาให สงบ จิตไมนอกเหนือไปจากการบังคับบัญชาของสติปญญาไปได
กิเลสกลัวเรื่องสติปญญา ไมไดกลัวเรือ่ งความเผอเรอ เพราะนัน้ เปนเรื่องของกิเลส
โดยตรงอยูแลว พยายามเอาใหดี ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูๆ แตลมเทานั้น อยาไป
คาดไปหมายถึงผลวาจะเกิดขึ้นอยางนั้นอยางนี้ หรือจะเกิดเปนแสงสวางมองเห็นนั้น
มองเห็นนี้ มองเห็นเทวบุตรเทวดา สวรรคชั้นพรหม นรกอเวจี อยาไปสําคัญมั่นหมาย
นอกไปจากตัวเหตุที่กาํ ลังทําอยูเวลานี้ คือการกําหนดลมหายใจดวยความมีสติ นี่เปน
หลักฐานสําคัญที่จะสรางผลขึ้นมาโดยไมตองสงสัย
ความวาดภาพความคิด ดนเดาไปอยางนั้นไมใชการสรางผลอันพึงใจขึ้นมา แตเปนการ
สรางความกังวลใหแกตนตางหาก ใหพึงทราบไวผูภาวนา อยาไปคาดไปหมาย ผลจะ
เกิดขึ้นจากวงปจจุบันที่เรากําหนดพิจารณาดวยความตั้งอกตั้งใจมีสติอยู นั่นแล
ผูกําหนดอารมณใดก็ ตาม ใหมีความจริงจังตออารมณนั้น มีสติติดตอสืบเนื่องกันอยู
กับงานของตนที่ทํา เชน กําหนดบริกรรมคําวาพุทโธเปนตน ใหมีความรูอยูกับคําวา
พุทโธๆ ประหนึ่งวาโลกอันนี้ไมมีอะไรเหลืออยูเลยพอที่จะเปนสองกับสิ่งนั้นเปน สาม
กับสิ่งนี้ มีอยูอันเดียวเทานั้นคือคําวาพุทโธกับความรูกลมกลืนกันอยูโดยลําดับลําดา
คําวาพุทโธที่เรานําบริกรรมนั้น เมื่อจิตสงบเขาไปๆ ละเอียดเขาไปๆ คําวาพุทโธกับ
ความรูนั้นจะกลมกลืนเปนอันเดียวกัน ที่นี่คําวาพุทโธๆ เลยหายเงียบไปกลายเปน
ความรูที่เดนชัดขึ้นมา นั่นถึงตัวจิตแลว ถาเปนตามรอยโคก็ถึงตัวโคแลว ปลอยรอยมัน
ได นี่ก็ถึงตัวพุทธะซึ่งเปรียบเหมือนตัวโคแลว ปลอยคําบริกรรมนั้นไดในเวลานั้น
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ผูกําหนดอานาปานสติ ก็เชนเดียวกัน ลมจะหยาบจะละเอียดก็ใหรูอยูตามธรรมดา อยา
ไปคาดไปหมาย อยาไปบังคับบัญชาลมใหเปนอยางนั้นใหเปนอยางนี้ ใหมีความรูอยู
กับลม เพราะการภาวนาโดยถือลมหายใจเปนอารมณนั้นเราไมไดเอาลม แตลมนั้นเปน
เครื่องยึดของใจเพื่อใหถึงตัวจริงเชนเดียวกับตามรอยโค เราไมไดหมายจะเอารอยโค
แตจะใหถึงตัวโคจึงตามรอยมันไป นี่เราตามลม กําหนดดูลมก็เพื่อจะถึงตัวจริงคือ
ความรู หากวาเราจะยึดเอาความรูอยางเดียวนั้นมันไมไดผล เชน คนไปตามหาโคไม
แนใจวาจะพบโค แตเมื่อไดตามรอยมันไปแลวก็แนใจวาตองถึงตัวโคแน คําบริกรรมจึง
ตองไดขยับเขาไปที่เรียกวาตามรอยโคไปโดยลําดับ จนถึงตัวโคคือผูรูไดแกจิต
การกําหนดลมหายใจก็ เหมือนกัน หยาบก็ใหรูวาหยาบ อยาไปแสดงความกังวลวุนวาย
และอยาไปกลัวตายเพราะลมหยาบเพราะความอึดอัด ความอึดอัด เราทําการทํางาน
อยางอื่นๆ มันก็มีอึดอัด อยาวาแตกําหนดภาวนานี้เทานั้นเลย มันอึดอัดมากกวานี้มี
มากมาย แบกไมหามเสายกของหนักๆ มันก็อึดอัดจะตายไปทัง้ ราง อยาวาแตอึดอัด
ภายในหัวอกและลมหายใจเทานั้น มันจะแตกไปทั้งรางเพราะความหนักความทุกขมาก
เรายังทนได ยังรูเรื่องของมันวานี่เพราะของหนักมันตองเปนอยางนั้น
ขณะที่กําหนดอานาปาน สติคือลมหายใจ เวลาลมหยาบก็เหมือนกับของหนัก ยอมมี
ความอึดอัดเปนธรรมดา อยาถือเปนอารมณ อึดอัดก็ใหรูอยูกับลมหายใจเขาออกนั้น
เปนสําคัญ ตอไปลมหายใจนี้ก็จะคอยละเอียดเขาไปๆ เพราะสติจดจออยูกับลมไมให
เคลื่อนยายไปไหน ลมเขาก็รูลมออกก็รู แตไมจําเปนตองตามลมเขาไป จะเปนการเพิ่ม
ภาระใหตนมากขึ้น ดีไมดีก็เผลอไปได จึงใหกําหนดอยูเฉพาะปากประตูคือลมเขาลม
ออก สวนมากที่ดั้งจมูกเปนที่กําหนดลม ดูอยูนั้น รูอยูนั้น ผลจะเกิดขึ้นอยางไรอยาไป
คาดไปหมายใหเสียเวล่ําเวลา จิตจะหนีจากหลักของเหตุอันเปนที่จะใหเกิดผลนั้นไป
เสีย ใหพึงกําหนดเหตุคือการกระทํานั้นดวยดี ลมหายใจจะละเอียดเขาไปๆ
เมื่อลมละเอียดเขา ไปก็แสดงวาจิตนั้นละเอียด ลมละเอียดเขาไปจนลมหายใจหมดไปก็
ตาม ทั้งทีร่ ูวาลมละเอียดๆ ไปโดยลําดับ แลวลมหายไปในขณะนั้นไมปรากฏลมเลยก็
ไมตองกลัว ลมหายไปความรูไมไดหาย เราภาวนานี้ไมไดภาวนาเอาลม เราภาวนาเอา
ความรูตางหาก ใหอยูกับความรูนั้น ไมตองวิตกวิจารณกลัวจะลมจะตาย เมื่อใจยัง
ครองรางอยูแลวลมจะหายไปก็หายไปเถอะจะไมตาย จิตจะอยูดวยความอิสระ อยูดวย
ความไมหวั่นไหว อยูดวยความไมเปนกังวลและกลัวอะไรทั้งนั้น นี่คือการกําหนดลม
กําหนดอยางนั้น
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เมื่อถึงวาระที่จะ ควรพิจารณาแยกแยะตามหลักของวิปสสนา เพื่อความรูแ จงในสิ่ง
แทรกซึมทั้งหลาย ไดแกกิเลสตัวแทรกซึมอยูภายในรางสวนตางๆ เอา แยกดูใหดีแยก
ไปตั้งแตผม แตขน แตเล็บ แตฟน จะถนัดในอาการใดก็ตามใน ๓๒ อาการที่มีอยูใน
รางกายนี้ไดทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองไปเรียงลําดับลําดา พิจารณาผมแลว ขนแลว เล็บ
แลว ฟนแลว หนังเนื้อเอ็นกระดูกไมตองอยางนั้น อันนั้นทานแสดงไวเพื่อความ
เหมาะสมสําหรับจริตนิสัยตางกันตางหาก
เราเหมาะสมเราถูกกับ จริตของอาการใด เชน หนังก็กําหนดดูหนังทั้งภายในภายนอก
หรือมันไปสนใจกับผมก็ดูผม ทั้งที่เกิดที่อยูของผมเปนยังไง มันสะอาดหรือสกปรก
โสมมอยางไรบาง เล็บ ฟน ฟนก็คือกระดูกนั้นแหละใหดู เราถนัดตรงไหนกับจริตของ
เราจับจุดนั้นไวพิจารณา แลวจะแผกระจายไปหมดในอาการตางๆ นี้ปดไมอยู
เชนเดียวกับไฟไดเชื้อ พอจอลงจุดเดียวเทานั้นมันจะลุกลามไปตามเชื้อทีม่ อี ยูนั้นจน
หมด นี่ก็เหมือนกัน ถาจิตจับตรงไหนไมได จะพิจารณาทั่วสรรพางครางกายก็ได
พิจารณาลงไป
ดูหนังทั้งขางนอก ขางใน ขางบนขางลาง หุมหออวัยวะอันแสนสกปรกโสมมแสนปฏิกูล
โสโครกนี้ เปนเครื่องหลอกบุรุษตาฟางไววาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนเขาเปนเรา วา
เปนของสวยของงาม นี่คือกลมายาของกิเลสตัวจอมปลอม มันหลอกสิ่งสกปรกโสมมวา
เปนของสวยของงาม มันหลอกธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ วาเปนสัตวเปนบุคคล ใหยึดใหถือ
ใหหลงงมงาย แลวเสียบลูกศรเขาไปสูจิตใจของเราใหไดรับความทุกข เมือ่ อาการ
เหลานี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กๆ นอยๆ หรือเจ็บไขไดปวยอะไร ผิดไปจาก
ความประสงคหรือความตองการ มันจะสรางทุกขขึ้นมาทันที นี่ก็เพราะกิเลสเปนสําคัญ
เปนผูกลอม
ใหพิจารณาดูใหเห็น ชัดเจนในสิ่งเหลานี้ ดูแลวดูเลา อยาดูสักแตวาดู ดูสักแตวาเปน
พิธี กิเลสไมใชตัวพิธีนะมันเปนกิเลสจริงๆ ทําความทุกขใหแกสัตวโลกไดจริงไมสงสัย
ไมใชพิธี การพิจารณาจึงจะนําเรื่องพิธีรีตองเขาไปใช สักแตวาพิจารณาๆ อยางนั้นเขา
กันกับธรรมไมได แตเขากับกิเลสไดสนิทเพราะนี้เปนเรื่องของกิเลส ใหพิจารณาใหดี ดู
ใหชัดเจนซินักปฏิบัติ นี่ละ สวากขาตธรรม ทานตรัสไวอยางนี้ ดูตามหลัก สวากขาต
ธรรม การดูตามเรื่องของกิเลส ติดพันไปตามเรื่องของกิเลส เพลินตามเรือ่ งของกิเลส
หลงตามเรื่องของกิเลส ทุกขเพราะเรื่องของกิเลส เราเคยเปนมามากตอมากแลว บัดนี้
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จะหมุนจิตเขามาสูธรรมอันเปนความจริง นั่นเปนตัวจอมปลอมที่เคยหลอกหลอน
มาแลว รูแลวเห็นแลวโทษของมันเปนยังไง ทีนี้จงึ ยอนเขามาสูหลักความจริง
เอา กิเลสมันวาสวยวางามตรงไหน หนัง ดูซิหนังสวยหนังงามไหม ดูขางนอกมันก็มีแต
ขี้เหงื่อขี้ไคล เรียกวาขี้ทั้งนั้น ตองชะตองลางทุกวี่ทุกวันไมชะไมลางไมได เวลานุงหมใช
สอย อะไรเขามาคละเคลากับรางกายนี้แลวจะกลายเปนของสกปรกไปหมด ไมเห็นเปน
ของสะอาดเพราะมาคละเคลารางกายนี้เลย ก็เนื่องจากอันนี้เปนตัวปฏิกูลโสโครก กอง
อสุภะอสุภังอยูแลวเต็มตัวจึงเปนเชนนั้น เมื่อพิจารณาเขาไปตรงไหนก็เปนแบบ
เดียวกันหมด นี่คือความจริง เอา ถลกหนังออกดูซิ เมื่อถลกหนังออกไปหมดแลวราง
ทั้งรางของเรานี้ก็ดี ของเขาก็ดี ของใครก็ดี ดูไดไหม ถาเปนของสวยของงามจริงๆ แลว
แกะออกจุดไหน ถลกออกตรงไหน จะตองเปนของสวยของงามและยิ่งเดนขึ้นซิ ถาหาก
วาเปนตามความจริงของกิเลส แตนี้มันไมเปนตามความเสกสรรของกิเลสเพราะมัน
ปลอม
ความจริงของธรรมดูไป ตรงไหน เห็นแตเต็มไปดวยความสกปรกโสมมทั้งนั้น ถลก
ออกหมดแลวดูกันไดไหม แดงโรไปหมดทั้งตัวดูกันไดไหม นารักที่ตรงไหน นาชอบที่
ตรงไหน นากําหนัดยินดีที่ตรงไหน ยิ่งพุพองหนองไหลออกมาดวยแลวดูไดเหรอ
กําหนดใหมันแตกกระจัดกระจายออกจากกัน มันเปอยมันเนา มันสลายตัวลงไปโดย
ลําดับทั้งรางอันนี้ เหลือแตโครงกระดูก สิ่งเหลานั้นก็กระจายตัวลงไปๆ จนกลายเปน
ดินเปนน้ําไป โครงกระดูกนี้เปนธาตุดินก็ซึมซาบกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ดิน ดินนี้หรือเปนเรา ดินนี้หรือเปนเขา ดินนี้หรือเปนสัตวเปนบุคคล น้ํานี้หรือเปนสัตว
เปนบุคคล เปนเราเปนเขา ลม ไฟ นี้หรือเปนสัตวเปนบุคคล ดูแลวดูเลาย้ําลงไปใหเห็น
เดนชัด สักแตวามันเปนอยางนั้นจริงๆ นี่คือปญญา พิจารณาหลายตลบทบทวน
จนกระทัง่ มีความชํานิชํานาญและเขาใจเต็มทีเ่ ต็มฐานของใจ แลวปลอยวางไวตามเปน
จริงของสภาพแตละอยางๆ นั่น จิตผานเขาไปสูความละเอียดซึ่งมียิ่งกวานี้
ในขณะเดียวกัน เวทนาก็แยกกันไมออกในขั้นเริ่มแรก เพราะมันติดแนบอยูกับรางกาย
การพิจารณาจะจับจุดไหนของเวทนาที่เห็นวาเดนกวาที่อื่นๆ ก็ได พิจารณาไดดวยกัน
เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน จนเขาใจไดชัด เวทนาก็เปนอาการอันหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นแลว
ดับไปๆ โดยอาศัยรางกายนี้เปนพื้นฐานแหงการเกิดของเวทนา สุขทุกขเฉยๆ เปน
ความจริงแตละอยางๆ ของมัน กายก็เปนจริงอันหนึ่งของกาย ไมใชอันหนึ่งอันเดียวกัน
แมทุกขเวทนาเกิดขึ้น ตัวทุกขเวทนาเองก็ไมทราบความหมายของตนวาไดเปนทุกขและ
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ไดใหทุกขแก รางกายสวนหนึ่งสวนใด รางกายเองก็ไมทราบตัวเองวาไดมีทุกขเหยียบ
ย่ําทําลายตน เปนกายอยูเชนนั้น
ที่สําคัญก็คือตัว สัญญา ออกมาจากสมุทัย มันสําคัญมั่นหมายวากายเปนเราเปนของเรา
ทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นนั้นก็เหมาเอาวา เปนเราเปนของเราเสียทั้งหมดจนยุงกันใหญ
กลายเปนทุกขเวทนาภายในจิตใจขึ้นมาเพราะสัญญาความสําคัญเปนเหตุ ฉะนั้นจง
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของแตละอยาง จะเพิกถอนไปไดโดยลําดับ เมื่อถึงกาลที่
จะพิจารณาทางดานปญญาใหพิจารณาอยางนี้ อยางเอาจริงเอาจัง ใหถึงเหตุถึงผล ถึง
ความจริงของกายของเวทนาและของจิต จนปรากฏเปนความจริงแตละอยางขึ้นมาไม
คละเคลากัน จิตจะทรงตัวอยูดวยความสงาผาเผยไมอาภัพอับปญญา
การบังคับจิตและการ พิจารณาดวยสติเวลานั้น อยาสําคัญอยามั่นหมายกับงานใดสิ่งใด
ในโลกนี้ ประหนึ่งวาสิ่งใดไมมี มีแตเรากับงานที่กําลังทํากันอยูนี้เทานั้น อยาเสียดาย
อารมณที่จิตจะแฉลบออกไป เถลไถลออกไปคิดนั้นเถลไถลออกไปคิดนี้ เรื่องของกิเลส
มันแหลมคมมากนะเคยพูดแลวพูดเลา ขณะที่พจิ ารณามันก็ลาก มันพยายามลากจิต
ออกนอกลูนอกทางอยูตลอดเวลา พอไดโอกาสมันจะลากออกไปใหพรากจากงานไป
เปนงานของมันจนได นี่ในตอนที่เรากําลังขมขู เรากําลังฝก เรากําลังทรมาน มีการตอสู
กับความเถลไถลของกิเลสอยูเปนอันมาก เพราะยังไมถึงขั้นสติปญญาราบรื่น
ตอเมื่อเปนสติ ปญญาอัตโนมัติแลวนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง เพราะกิเลสออนกําลังลงไป
สติปญญามีความสามารถ มีความแกกลาเห็นความจริงไปโดยลําดับลําดาแลว กําลัง
ของสติปญญาจะหมุนตัวของตัวไปเอง กิเลสก็มีกําลังนอย ไมคอยมีอะไรมาตานทานกีด
ขวาง สติปญญาจะทําหนาที่ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยอัตโนมัติ ไมตองถูกบังคับบัญชา
เหมือนอยางแตกอนที่กิเลสมีกําลังมาก นี่ทานเรียกวา สติปญญาอัตโนมัติ ในครั้ง
พุทธกาลทานวา มหาสติมหาปญญา คือหมุนตัวไปเอง อะไรสัมผัสสัมพันธหมุนไปตาม
เพื่อไดเหตุไดผล เพื่อละเพื่อถอน แมแตไมมีอะไรมาสัมผัสยังตองหมุนตัวอยู
ตลอดเวลา เพื่อคุยเขี่ยคนหาสิ่งที่เปนเสี้ยนเปนหนามคือกิเลสชนิดละเอียด เมื่อเจอเขา
ก็เอาจนแหลกแตกกระจายไป ไมมีคําวาออมแรงหรือกําลังไมพอ ใจเปนตัววัฏฏะ จง
พิจารณาเขาไปจะรูเ องโดยไมตองสงสัย ไมถามพระพุทธเจา แมประทับอยูขางหนานี้ก็
ไมทูลถามเมือ่ เขาถึงความจริงแลว คือความจริงนัน้ แลเปนองคศาสดาแท เหมือนกับ
องคศาสดาประทับอยูทนี่ ั่น
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นี่พูดถึงเรื่องขั้น ปญญาอัตโนมัติ สติอัตโนมัติ ไมตองบังคับบัญชา นอกจากไดรั้งไว
เทานั้น เพราะความเพลินกับความพากเพียร ความเพลินในการฆากิเลส ความเพลินใน
ธรรมทั้งหลายอันเปนทางหลุดพนมีกําลังกลา ความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอยางถึงใจ
ความเห็นคุณคาของธรรมที่ปรากฏไปโดยลําดับก็เห็นอยางถึงใจ ทั้งสองอยางคือทั้ง
เห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ทั้งเห็นคุณของธรรมอยางถึงใจ ยอมเปนกําลังของใจได
ทั้งสองภาค หนุนใจใหมีกําลังมากขึ้น ผูประกอบความเพียรจึงสามารถสละตายได เมือ่
ถึงขั้นสละแลวเปนไมเสียดายชีวิต ขอแตความหลุดพนอยางเดียวเทานั้น จะถอยกลับ
ออกมาใหเกิดแกเจ็บตายเพราะกําลังของกิเลสอีกตอไปไมได
เนื่องจากกิเลสตัว ไหนๆ ที่เกี่ยวโยงกันออกไปเปนระโยงระยางถึงขอบเขตจักรวาล ได
ถูกตัดเขามาๆ เห็นประจักษใจแลว ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส อันเปนสวน
หยาบของกิเลสก็ไดตัดเขามาแลว ก็ยังเหลือแตรูปกายของเราและเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เทานี้ ตัดเขามาๆ ดวยความรูแจงเห็นจริงตามหลักความจริง กิเลสที่เคยแผ
อํานาจกระจายไปทั่วไตรโลกธาตุหมดความสามารถ เพราะถูกสกัดลัดกั้นตีตอนเขามาสู
จุดเดิมของตนคือจิตอวิชชา อยูที่ไหนก็อยูไมได ถูกปญญาตีตอนเขาไปฟาดฟนหั่น
แหลกเขาไป จะมาหลบมาซอนมายึดมาถือในสวนรางกาย ปญญาก็แยกสวนรางกาย
ออกทุกสัดทุกสวนใหเห็นชัดเจนวาไมมีอะไรที่จะยึดจะ ถือ มีแตสิ่งนี้เปนนี้ สิ่งนี้เปนนั้น
เทานั้นซึ่งเปนความจริงของมัน กิเลสตัวหลอกลวงมันจะอยูไดยังไง
เวทนาก็เหมือนกัน มันเปนความจริงของมันแตละอยางๆ สังขารปรุงขึ้นแลวก็ดับๆ ไม
วาจะเปนสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ดีชวั่ ของสังขาร ดับทั้งนั้น วิญญาณพอ
รับทราบแลวก็ดับไปพรอมกับสิ่งที่สัมผัสผานไป จะเอาจริงเอาจังกับมันที่ไหน มีแต
อาการอันหนึ่งๆ ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล มันจะมาเกาะอยูที่ไหนกิเลส เกาะที่ไหน
ก็ตีจนแหลก เขาถึงขั้นความจริงกิเลสตัวปลอมอยูไมได เมื่อความจริงเขาถึงไหนตัว
จอมปลอมแตกกระจายไป วิ่งเขาสูจ ิต ตีเขาสูจ ิต ปญญาฟาดเขาไปตรงนั้น
เอา จิตจะแหลกแตกกระจายไปฉิบหายไปตามกิเลสทั้งมวลก็ใหรู สติปญญาเปนไมถอย
พิจารณาไมหยุดไมถอย เชื้อมันอยูที่ไหน สติปญญาเปนเหมือนกับไฟเผาเขาไปๆ
ดวยตปธรรม จนกระทั่งถึงจุดของมันอยางแทจริงแลว พิจารณาแตกกระจายออกไป
จากจิตนั้น วัฏจักรอยูที่ไหนที่นี่ ทําไมจะไมรูวาเคยเกิดแกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติ เพราะ
อะไรเปนตนเหตุ อะไรเปนตัวสําคัญ รูมาโดยลําดับ ตามมาตั้งแตโนน เหมือนกับ
เถาวัลยมันแผกระจายไปไหน ตามมันเขามาๆ จนถึงรากเหงาของมันแลวถอนพรวด
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ขึ้นมาเลย นี่ก็เหมือนกัน กิเลสมันแผกระจายออกไปตามรูป ตามเสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ทั่วขอบเขตจักรวาล ก็ตีตอนเขามาๆ ดวยปญญา จนเขาสูขันธทั้งหา ตีตอนเขา
ไปจนเขาสูจติ ที่เรียกวา จิตอวิชชา นี่แลที่เรียกวา วัฏจิต ตรงนี้วัฏจิตวัฏจักรตัวนี้เปน
ตนเหตุ ฟนเขาไปจนกระทั่งแตกกระจาย
เมื่อกิเลสตัวพาใหจิตเปนวัฏจิตไดแตกกระจายไปแลว เปนยังไงที่นี่ รูไดชัดไมตองไป
ถามใคร พระพุทธเจามอบ สนฺทิฏฐิโก ไวใหทุกรายที่เปนผูปฏิบัติ สนฺทิฏฐิโก ตองรู
เองเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ ูหิ รูจําเพาะเจาของนี้แหละ เจาของผูปฏิบัติผู
พิจารณานี้แหละ ผูฟาดผูฟนกับกิเลส กิเลสแตกกระจายไปมากนอยรู กิเลสแตกไป
หมดไมมีอะไรเหลือทําไมจะไมรู จิตบริสุทธิ์ลวนๆ แลวจะไมรูไดยังไง ภพชาติที่เคย
เกิดมากี่ภพกี่ชาติไมตองนับ รูวาตัวนี้เปนตนเหตุพาเปนมาแลวอยางนั้นๆ หากวาแก
กันไมได ถอนกันไมได ทําลายกันไมไดในจุดวัฏจิตนี้ ก็ตัวนี้แลจะพาไปเกิดไปตายอีก
ตอไป
เมื่อทําลายตัววัฏจิต นี้ออกหมดแลว อนาคตจะเอามาจากไหนถาไมเอาไปจากปจจุบนั
ปจจุบันก็ไดถูกทําลายลงแลวและรูเทาแลวทุกสิ่ง นั่นแหละทานวา จิตเวิ้งวาง จิตเปน
อิสระ จิตไมมีอะไรปกคลุมหุมหอ จิตไมมีอะไรเปนเจาอํานาจมาบังคับบัญชาเหมือนแต
กอน เปนอยางไรกับจิตทีเ่ คยถูกจําจองเหมือนนักโทษนั้นตางกันอยางไรในผู ปฏิบัติ
คนเดียวนั้น ในจิตดวงเดียวนั้น ความรูสึกตั้งแตดงั้ เดิมมาโดยลําดับจนกระทั่งถึง
ปจจุบันนี้ตางกันอยางไร ก็รู นั่น
นี่แลธรรมประเสริฐ คือจิตประเสริฐนี่แล จิตกับธรรมไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว เอ
โก ธมฺโม ธรรมแทงเดียว อยูในจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เทานั้น
คําวาธรรมมีอยูตลอด เวลาอกาลิโกนั้นจะทราบไดที่จติ เทานั้น ไมมีอะไรจะทราบได
นอกจากจิตดวงเดียว สัมผัสสัมพันธธรรมมีจิตดวงเดียวนี้ เปนภาชนะของธรรมก็คือจิต
ดวงเดียวนี้ ตาเปนวิสัยของรูป หูเปนวิสัยของเสียง สัมผัสสัมพันธกันไปเทานั้นตาม
หนาที่ของตนๆ จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธไปกับสิ่งที่อยูในวิสัยของตน แตจิตนี้
สามารถสัมผัสสัมพันธไปไดทุกแงทกุ มุม คําวาธรรมทั้งหลายมีอยูก็สัมผัสที่จติ ของผู
ปฏิบัติธรรม ตั้งแตสมาธิธรรม สมถธรรม ปญญาธรรมเปนลําดับ ฆากิเลสไปโดยลําดับ
รูจติ เบาบางไปโดยลําดับ จนกระทัง่ ถึงวิมุตติธรรมปรากฏขึ้นที่ใจดวงเดียวนี้ ไมมที ี่อื่นที่
ใดเปนที่ปรากฏ
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เพราะธรรมไมใชดิน ไมใชน้ํา ไมใชลม ไมใชไฟ ไมใชดินฟาอากาศ ไมใชสิ่งใดทั้งนั้น
แตธรรมเปนธรรมทีจ่ ะสัมผัสรับรูไดดวยจิตเทานั้น และธรรมสถิตอยูที่จติ จิตเปน
ภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมอยางยิ่ง เมื่อธรรมกับจิตไดเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
แลวสงสัยอะไร หมดทางสงสัย สามแดนโลกธาตุก็เปนสมมุตทิ ั้งมวล อันนี้ไมใชสาม
แดนโลกธาตุ เปนธรรมชาติอันหนึ่งตางหาก ถาวาเอกก็เอกไมมีอะไรมาเปนคูแขง
พระพุทธเจาทาน บรรลุธรรม ตรัสรูธรรมอันเอก ทานตรัสรูอยางนั้น แลวก็สอนโลก
สอนแบบเดียวกันนี่ เหมือนกับทานไดทรงบําเพ็ญมา จนกระทั่งผูปฏิบัติตามไดรูแจง
แทงทะลุในธรรมทั้งหลายตามเสด็จทานทัน ดังสาวกทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจาทัน
เปนอรหัตอรหันตดวยกันทั้งนั้น พนไปแลวจากกรงขังจากที่ทรมาน คือวัฏจักรไดพนไป
แลว
นั่นแลที่นี่พูดได เต็มปาก ถาจะวาวิเศษก็พูดไดเต็มปาก อัศจรรยก็พูดไดเต็มปาก แต
ทานไมตื่นทานไมหลง ไมยึดไมถือ เพราะธรรมไมไดเหมือนกิเลส ถากิเลสอะไรยึด
ทั้งนั้น คําวายึดคําวาถือ ไมมีอะไรเกินกิเลส กิเลสเปนตัวยึดตัวถือ ธรรมไมไดยึดไดถอื
ไมไดหลง จึงไมมีอะไรเปนภาระ อยูตามความเปนจริง
เมื่อธาตุขันธยัง อยูก็รับผิดชอบกันไป หิวกระหายก็บําบัดรักษากันไป เจ็บไขไดปวย
รักษากันไป แตไมยึดแตไมถือ แตไมกังวลไมวุนวาย ไมมีอะไรสามารถทําจิตให
กระเพื่อมได ความกระเพื่อมทั้งมวลเปนอาการของสมมุติ อยางขันธหานี่เปนวิมุตติได
ยังไง เปนอาการของขันธทั้งหมดที่แสดงอาการกระเพื่อมๆ ธรรมชาติที่รูแทๆ
ธรรมชาติทเี่ ปนธรรมทั้งแทง ดวงจิตที่บริสุทธิ์แทๆ ไมกระเพือ่ ม แมจะอยูดวยกันก็
ไมใชอันเดียวกัน ถาอยากจะทราบ เอา ปฏิบัติลงไปใหรูใหเห็น จะไมมีขอ แยงตัวเอง
เลย และไมแยงบรรดาพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายดวย เพราะเปนธรรมชาติอัน
เดียวกัน นี่แลที่พระพุทธเจาวา ใครเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต คือเห็นธรรมชาติอัน
นี้และหายสงสัยทันที
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

หลักแหงการอยูรวมกัน-ชัยชนะบนเวทีธรรม
ความรูสึกของพระทานเปรียบไวเหมือนแมเนื้อระวังนายพราน หรือสัตวรายมี
เสือเปนตน จะหาอยูหากินหลับนอน เที่ยวไปไหนมาไหน ไมวากลางวันกลางคืนใน
อิริยาบถตางๆ ของแมเนื้อ เต็มไปดวยความระมัดระวังรักษาตัวอยูเสมอ แมเชนนั้นยัง
โดนสัตวรายกัดหรือนายพรานยิงเอาได
นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแมเนื้อแลว
ความรูสึกของผูที่วาเห็นภัย จะมีสวนคลายคลึงกับแมเนื้อบางหรือเปลาก็ไมรู การ
ปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือรื้อถอนตนออกจากมหาอํานาจคือกิเลสทั้งมวล
ซึ่ง
ครอบงําอยูในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยูตลอดเวลา จําตองใชความพยายาม ความ
ระมัดระวังอยูตลอดเวลา จึงจัดวาเปนภาระอันหนัก หนักดวยการระมัดระวัง หนักดวย
การพิจารณาหาชองหาทางทีจ่ ะแกไขถอดถอนสิ่งที่ฝงจมอยูภายในใจ
ทานผูเห็นโทษทานเห็นจริงๆ ดังพระพุทธเจาและสาวกทาน และสอนใหเห็น
โทษจริง ๆ ดวย ใหเห็นคุณแหงความพากเพียรและความหลุดพนจากกิเลสประเภท
ตางๆ จนกระทั่งหลุดพนไปโดยสิน้ เชิงดวย ดวยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการ
ดําเนินของทาน และโอวาทคําสั่งสอนของทานที่แสดงไวแลวทุกแงทุกมุม มีความ
กลมกลืนกันตรงไหน หรือหันหลังใหพระโอวาทของพระพุทธจา และหันหลังใหการ
ดําเนินของทานที่เปนคติตัวอยางอันดีเลิศ
และใหผลเปนที่พอพระทัยและพอใจ
มาแลว เปนสิ่งที่เราทัง้ หลายจะคิดคํานึงเสมอ
ความระวังตัวคือความมีสติ คอยดูความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งปกติแลวจะ
เคลื่อนไหวออกไปตามอํานาจของกิเลสอยูเสมอ จะหาความเคลื่อนไหวออกสูอรรถสู
ธรรม เพื่ออรรถเพือ่ ธรรมนั้นมีนอยมาก เมื่อกําลังธรรมยังไมพอหรือกําลังของ
สติปญญายังไมพอ จึงตองไดถูไถ จึงตองไดบังคับบัญชากันอยูทุกความเคลื่อนไหวของ
จิตและอิริยาบถตาง ๆ แมที่สุดไปบิณฑบาตก็จําตองทําความระมัดระวังอยูทุกขณะที่
เคลื่อนไหวไปมา ทานกลาวไววาบิณฑบาตเปนวัตร หมายความวาอยางไร ก็คือมีขอวัตร
ปฏิบัติ มีการระมัดระวังตัวอยูเสมอ อยูปกติก็มีการระวัง มีสติประจําตัว กาวออกจาก
วัดไปไมสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอรรถของธรรม เฉพาะอยางยิ่งเรื่องของใจ
ที่แสดงออกอยูเสมอ เดินบิณฑบาตก็เทากับเดินจงกรมไปมาโดยลําดับ เขาใสบาตรรับ
บาตรก็มีสติอยูกับความเพียรของตนตั้งแตเริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมา ประคองความ
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เพียรไปโดยสม่ําเสมอไมใหขาดวรรคขาดตอน นี่คืองานของพระที่เรียกวาบิณฑบาต
เปนวัตร หรือบิณฑบาตเปนกิจวัตรเปนอยางนี้
การบิณฑบาต ก็เปนอริยประเพณีของพระพุทธเจาและพระสาวกทานดําเนินมา
ใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตาม ปณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาว
ชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย. ตองเปนกิจประจําองคประจําตัวของพระ คือบิณฑบาตมาครอง
ชีวิตพอไดประกอบความพากเพียร และใหทําความพยายามอยางนั้นตลอดชีวิตของ
พระ เวลาไปก็ไมไดสนใจกับอาหารการบริโภคจะไดประณีตบรรจงหรือไมอยางไร ก็ไป
ตามกิจวัตร นี้เรียกวาไปดวยความเปนธรรม ถาไปดวยความคิดความรูสึกโลเลใน
อาหารประเภทตางๆ ชนิดตางๆ นั้นเปนเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหา
ความอิ่มพอไมได ไปดวยความกวัดแกวงของจิต ไปดวยความหิวโหยของจิต ไมใช
กิจวัตรของพระผูจ ะฆากิเลส มันเปนเรื่องของกิเลสไปเสีย จึงไมควรใหเปนเชนนั้น
ตลอดไปในชีวิตของพระ จะกลายเปนชีวิตสกปรกไมสจุ ริตสะอาดตามจารีตประเพณี
ของการบิณฑบาตเปนวัตร
การเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องคก็ตาม ตางองคตางรักษากิจวัตรของตนไป
โดยลําดับ ไมพูดไมคุยเรื่องอะไรกับผูใดทั้งสิ้น ตางรักษากิจจําเปนของตัวโดยเฉพาะๆ
ทั้งไปทั้งกลับ นี่คือหลักประเพณีของทานบิณฑบาตทานเปนอยางนั้น เรียกวาบิณฑบาต
เปนวัตร
ในขณะที่ขบฉันหรือไดอาหารมาก็พึงพิจารณา วาอาหารสักแตวา เครื่องเยียวยา
ธาตุขันธใหเปนไปเทานั้น ไมไดคดิ วาประณีตเลวทรามประการใด เพราะนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตําหนิธรรมและทําลายธรรมในใจ อาหารประเภทใดที่ไมขดั ตอหลักธรรม
หลักวินัย และธาตุขันธโรคภัยไมแสลงกันแลวก็รับไดทั้งนั้น พระเปนผูเลี้ยงงาย สุภ
โรๆ ผูเลี้ยงงายๆ อยูงาย กินงายไมกังวล ลูกศิษยตถาคตเปนเชนนั้น
เวลาจะฉันก็พิจารณา อาหารที่อยูคนละแหงละหนอยูตามถวยตามชาม อยูตาม
ถาดตามจานเปนอีกอยางหนึ่ง เวลาตักเขามารวมกันในบาตรแลวเปนอีกอยางหนึ่ง ใน
ความรูสึกตองเปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะตัดความโลภโลเลในอาหารอันเปนเรื่องของกิเลส
ตัณหา จึงตองใหพิจารณาความปฏิกูล อยูขางนอกสีเปนอีกอยางหนึ่ง กลิ่นเปนอีกอยาง
หนึ่ง รสเปนอีกอยางหนึ่ง ตกเขาไปในบาตรเปนอีกอยางหนึ่ง พอเขาไปคลุกเคลากัน
กับอวัยวะซึ่งเปนรังแหงความปฏิกูลทั้งหลาย เริ่มแรกตั้งแตไปคลุกเคลากับน้ําลายซึ่ง
อยูในปากของเรานี้แหละ เพียงเทานั้นก็เริ่มเปนของปฏิกูลไปแลว นี่เปนอีกอยางหนึ่ง
แลวกลืนลงไปสูภายในอันเปนกองแหงปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดวยแลว ไมวา
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กลิ่นไมวารสชาติลักษณะอะไรตางๆ กลายเปนของปฏิกูลไปตามกันหมด นี่ก็เปนอีก
อยางหนึ่ง
ทานใหพิจารณาโดยแยบคายกอน
ไมบริโภคดวยตัณหาความโลภในอาหาร
เพื่อไมใหมคี วามโลภ ตัดความโลภความโลเลในอาหาร ขบฉันพอไดยังชีวิตอัตภาพให
เปนไปเทานั้น เพราะอัตภาพนี้ไมตองการของสดสวยงดงาม มันเปนของปฏิกูลอยูแลว
เมื่อเขาไปนั้นแลวจึงตองกลายเปนของปฏิกูลไปตามๆ กัน จะเอาเพชรนิลจินดาใหธาตุ
ขันธนี้รับมันไมยอมรับ มันรับแตของปฏิกูลดวยกัน อยูดวยกันได ใจก็พิจารณาสิ่ง
เหลานี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในอาหารและรสอาหารชนิดตางๆ ตลอดอัตภาพ
รางกาย ที่สําคัญวาเปนเราเปนของเราออกไดดวยการพิจารณา เพราะความสําคัญ
เชนนั้นเปนการเห็นผิดไปตามกิเลสไมใชถูกตองตามหลักธรรม
เมื่อพิจารณาแลวก็ลงมือฉัน ฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆ ก็ได หรือจะ
ทํางานอันใดที่เปนอรรถเปนธรรมซึ่งเคยปฏิบัติมาอยูแลวก็ได เชน ภาวนา มีความรูสึก
จดจออยูในบาตร ตาสํารวมอยูในบาตร ไมใหเถอใหมองที่โนนที่นี่ เวลาขบฉันก็ไมให
เถอมองในลักษณะสติลอย จิตใจเลื่อนลอย ไมไดตั้งหนาตั้งตาฉันดวยความมีสติ ซึ่ง
เปนเรื่องของธรรม ทานจึงสอนใหฉันดวยความสํารวม ปตฺตสฺญี ใหมีความสํารวมอยู
ในบาตร ในเสขิยวัตรทานก็บอกแลว ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ แนะ ใหทําความสําคัญอยู
ในบาตร อยาไปสําคัญอยางอื่น ฝกหัดจนชํานิชํานาญ
นี่ก็รูสึกวาเปนนิสัย ในขณะที่ฉันไมคอยไดเถอมองโนนมองนี้โดยความไมมีสติ
ตั้งแตไดเริ่มฝกหัดปฏิบัติ ตาก็ดี จิตใจก็ดี ใหอยูในนั้น มันเลยกลายเปนนิสัย ถาจะ
มองไปขางนอกมองไมที่ไหนก็เปนเรื่องความจงใจที่มองดวยความมีเหตุมผี ล ไมใชมอง
ดวยความเผอเรอไปตาง ๆ นานา หรือเหมอลอยไปอยางนั้น ไมเปน นี่เวลาฉันก็ใหมี
สติ ไมวาจะทํากิจใดงานใดนอกจากการขบฉันไปแลว ใหมีสติกับทุกสิ่งทุกอยาง
งานของพระจึงเปนงานทีล่ ะเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยูไมนอย ผูไดกาวเขา
สูธรรมะและไดบวชไดปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจาแลว จะเห็นไดวา
งานที่เคยผานมาก็ดี ความคิดความอานทุกสิ่งทุกอยางที่เคยผานมาแลวก็ดี ผิดกันกับ
งานของพระ ซึ่งทําดวยความมีสติความละเอียดลอออยูมาก นอกจากจะปลอยใหกิเลส
เขามาเหยียบย่ําทําลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทําของเราเสีย มันก็ไมผิดอะไรกับ
งานของโลกเขา และเลวยิ่งกวางานของโลกเขาอีก เพราะตัวประธานคือเรานี้เปนพระ
ไปทําแบบโลกเขามันก็เลยโลกเขาไป เลวยิ่งกวาโลกเขา
การอยูดวยกันมีจํานวนมาก อยาสนใจกับผูหนึ่งผูใดในแงความไมเปนธรรม
ความรูสึกนึกคิดของแตละคน จริตนิสัยของแตละรูปละนามนั้นไมเหมือนกัน ตอง
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พรอมอยูเสมอภายในใจและทําใหเปนพื้นฐานของใจวาใหอภัยกัน นี่คือความเปนธรรม
ระหวางที่อยูดวยกัน อยาไดไปยกโทษยกกรณวาองคนั้นเปนอยางนั้นองคนี้เปนอยางนี้
ความคิดเชนนั้นมันกวนตัวเองดวย นอกจากนั้นก็ระบายออกไปสูเพื่อนฝูงหรือผูที่ตน
เห็นวาไมดี แลวทางโนนก็เปนความรูสึกประเภทเดียวกันขึ้นมา กิเลสตอกิเลสมันเผา
กันไดงายๆ เมื่อมองกันดวยแงแหงความเปนธรรม คือมองในความใหอภัย มองดวย
ความเมตตาสงสารหรือมองดวยหลักความจริง ที่จะพิจารณาใหเปนสติปญญาของตน
นั้นเปนธรรม ถามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแลวก็เปนการขาดทุน
แมคนนั้นผิด องคนั้นผิด เราผูที่คดิ เพงเล็งไปวาองคนั้นผิด ดวยความไมสบาย
ใจไมสะดวกใจ ดวยความรูสึกไมพอใจอยางนี้ ก็กลายเปนความผิดขึ้นมาในใจของเรา
เอง เพราะความไมพอใจนั้นคือเรื่องของกิเลส สติปญญาตองตามตอนทันที หากมี
โอกาสเมื่อไรซึ่งจะแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นวาผิดนั้น เราก็ตักเตือน
กันไดดวยความเมตตาสงสาร ดวยความจงรักภักดีตอกันจริงๆ ผูนั้นซึ่งมาปฏิบัติเพือ่
อรรถเพื่อธรรมดวยกัน ก็ยอมรับกันดวยเหตุดวยผลจริง ๆ ยอมเปนมงคลทั้งสองฝาย
อยูดวยกันเทาไรก็อยูได เตือนกันมากนอยหรือหนักเบาเพียงไรก็เตือนได เพราะตาง
องคตางพรอมแลวเพื่อธรรม ไมไดพรอมเพื่อกิเลส
องคนั้นก็มีหัวใจ องคนี้ก็มีหัวใจ เราเปนหัวหนาก็เห็นใจทุกรูปทุกนามวามี
คุณคาดวยกัน จึงตองรับไว มากบางนอยบางก็ทนเอา ทีนี้เมื่อเราอยูรวมกันแลวก็ตอง
มาก เพราะนั้นองคหนึ่ง นี้องคหนึ่ง บวกกันเขาก็เปนสองแลว แลวนั้นองคหนึ่ง นี้องค
หนึ่งเขาก็เปนสี่เปนหกเปนสิบ เปนจํานวนดังทีอ่ ยูดวยกันนี้ ตางองคก็ตางมุงมา จึงให
เห็นคุณคาแหงการมุงมาของตนแตละรายๆ แลวปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความสนใจ
ดวยความอุตสาหพยายาม ใชความอดความทนนั่นแหละ
จอมศาสดาคือจอมอดทน เพียรก็จอมศาสดา ไมวาในแงใดพระพุทธเจาเปน
พระองคแรกๆ เปนผูออกหนาออกตา โลกไมมีใครเสมอ ธรรมประเภทนี้แลทําให
พระพุทธเจาไดเปนศาสดาขึ้นมา ความอดทนก็ทนจริงๆ ความเพียรก็เพียรจริงๆ
ความอุตสาหพยายามทุกแงทุกทางที่จะเปนไปเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม ที่จะยังพระองคใหมี
ความเจริญรุง เรืองจนถึงขั้นสําเร็จเต็มภูมิ พระองคทรงทุมเทลงทุกสิ่งทุกอยาง อดก็อด
ทนก็ทนอยางถึงใจๆ นี่แหละศาสดาของพวกเราเปนมาอยางนี้
พวกเราอยูดวยกันนี้เพียงไมกี่องค ครั้งพุทธกาลอยูดวยกันเปนจํานวนรอยๆ สี่
หารอยทานทําไมอยูดวยกันได อยูดวยกันดวยความเปนธรรม อยูมากนอยเพียงไรก็
เปนธรรมทั้งนั้น ดีทั้งนั้น เพราะนั้นก็ดีนี้ก็ดี ตางอันตางดี ตางองคตางดีบวกกันเขาคละ
เคลากันเขามีแตของดี จะเสียไปทีต่ รงไหน นอกจากมีสิ่งไมดเี ขาไปทําลายเสียเพียงราย
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หนึ่งเทานั้นก็กระเทือนกันทั้งวัด อยาวาถึงสี่หารอยองคเลย เพียงสององคเทานั้นก็
ทะเลาะกันไดถาใจไมเปนธรรม นี่หลักแหงการอยูรวมกันก็เปนความจําเปนอันหนึ่ง
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมถือสีถือสากัน เมตตาสงสารซึ่งกัน
และกัน มีปจจัยไทยทานเกิดขึ้นก็เฉลี่ยเผื่อแผกันใหทั่งถึง ตามหลักสาราณิยธรรมอัน
เปนธรรมผูกรักและระลึกถึงกัน
ที่กลาวทั้งนี้ไมไดหมายความวา ทานทั้งหลายเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นใน
วัดนี้ แตกลาวเพื่อความตักเตือนในการอยูรวมกันซึ่งเคยมีเสมอ ไมวาครั้งพุทธกาลไม
วาสมัยปจจุบันมีไดดวยกันทั้งนั้น การที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นตอกันจึงตองไดรับ
การแนะนําตักเตือนสั่งสอน เฉพาะอยางยิ่งผูเปนหัวหนาไมคิดเรื่องเหลานี้ไมได ตอง
คิดมันอดคิดไมไดเพราะแบกเพราะหามอยูทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนาม ดวยความจงใจ
ดวยเจตนา รับมาแตละองคๆ รับดวยเจตนาที่จะแนะนําสั่งสอนใหเต็มสติกําลัง
ความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได
ดวยเหตุนี้จงึ อดคิดไมได ไมวาครูบาอาจารยองคใดจําตองคิด เพื่อความอยู
รวมกันเปนความสงบสุข และเปนสังฆโสภณาในสังฆมณฑล พระสงฆงามตาเย็นใจแก
กันและกัน ยอมทําความเย็นตาเปนสุขใจแกบริษัทผูคอยสนับสนุน เพราะประชาชนกับ
พระนั้นแยกกันไมออกแตไหนแตไรมา เขายอมมีความภาคภูมิใจ หัวใจพองขึ้นเพราะ
ความเปนสุขใจกับพระของเขาที่อยูดวยกันเปนผาสุก
การประกอบความพากเพียร
แมจิตจะยังไมเปนไปเพียงไรก็ไมเกิดความ
เดือดรอนวุนวาย เพราะความไมลงรอยและความราวรานซึ่งกันและกัน การอยูกันดวย
ความสงบสุข การประกอบความพากเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจ ไมตองไปเปน
อารมณกับเรื่องใดกับผูใดบรรดาที่อยูดวยกัน ทานจึงเรียกวา ปุคฺคลสปฺปาย เพื่อนฝูง
และบุคคลเปนที่สบาย บุคคลก็คือเพื่อนฝูงนั่นแหละ บุคคลอยูภายนอกเขาจะมา
เกี่ยวของอะไรกับเรา ก็พวกที่อยูดวยกันนี่แหละที่เรียก ปุคคฺ ลสปฺปาย เพื่อนฝูงทีอ่ ยู
รวมกันเปนที่สบาย ตางองคก็ตางมีอรรถมีธรรม ธรรมตอธรรมเขากันไดสนิท ถาธรรม
กับโลกหมายถึงตัวกิเลสแลวเปนขาศึกกันทันที อยาไดนํามาใช เวลานี้เรามาแกกิเลส
อาสวะประเภทตางๆ ซึง่ เปนขาศึกตอเราและเปนขาศึกตอผูใดไมมีสิ้นสุด จึงตองระงับ
ดับมันดวยความพากเพียรและระมัดระวังเสมอ
การทําความเพียรไมไดหมายแตเพียงวาการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา
หมายถึงสติอยูกับตัว ทุกขก็ใหมีสติ สุขก็ใหมีสติ กายใจไดรับสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง
ประการใดก็ใหมีสติ ใหถือเปนพื้นของจิตอยูเสมอ นี่ละงานของพระ จึงเปนงานที่
ละเอียดลออและเปนงานที่หนักอยูมาก ซึ่งตองใชความพินิจพิจารณา ใชความ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ระมัดระวังบังคับบัญชาใจอยูเสมอ งานของใจเปนงานที่หนักอยูลึกๆ ซึ่งโลกมองไมเห็น
งานภายนอก เชน หามไมหามเสา แบกนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันวา สิ่งที่แบกที่หามมานั้น
คาดกันไดประมาณกันถูก วาหนักอยางนั้น ๆ ผูแบกผูหามมาและผูอื่นก็ทราบไดวา
หนักเพราะสิ่งนั้น ๆ แตงานภายในใจนี้มองไมเห็น มันแบกอยูลึก ๆ ภายในใจ โลกจึง
มองไมเห็นและรูไดยากถาไมเคยผานมาบาง งานความเพียรนีเ้ ปนเชนนั้น จึงตองไดใช
ความพินิจพิจารณาความพยายามอยูเสมอ ผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพน
เจตนาใหฝงลึก อยาเปนโยกๆ คลอนๆ ใชไมได ใหมีความจริงใจมีความหนักแนน
มั่นคงเปนหลักใจอยูเสมอ
เวลาทําภาวนาก็ใหมีแตงานของการภาวนาเทานั้น อยาเสียดายความคิดความ
ปรุงกับเรื่องใดทั้งสิ้น ไมวาเปนเรื่องอดีตอนาคต เรื่องบุคคลหญิงชาย เรื่องหนาที่การ
งาน เรื่องไดเรื่องเสีย เรือ่ งมีเรื่องจน อยานําเขามาเกี่ยวของ จะมาทําลายงานของเราที่
กําลังทําอยูนั้นใหลมเหลวไป ไมปรากฏผลเทาที่ควรและไมปรากฏผลเปนที่พอใจ จง
ถืองานที่ทํานั้นเปนงานสําคัญ และถือวามีงานอันเดียวนี้เทานั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวของกับ
จิต คือความรูสึกสัมผัสสัมพันธกันกับงานที่ทําไมขาดวรรคขาดตอน อยางอื่นไมคิดไม
ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ
ที่วาสิ่งนั้นเขามายุง สิ่งนี้เขามายุง เรื่องนั้นเขามายุง เรื่องนี้เขามากวนนั้น มัน
เปนคําพูดทีห่ าความจริงและหลักเกณฑไมได พูดตําหนิภายนอกไปเสียมากกวา ที่จะมา
ตําหนิตัวเหตุอันสําคัญซึ่งคิดปรุงอยูภายในใจ ตัวนี้แลเปนผูแย็บออกไปเรื่องนั้น ปรุง
ออกไปเรื่องนี้ เรื่องอดีตอนาคต เรื่องหญิงเรื่องชาย เรื่องหนาที่การงาน หรือเรื่องราว
ใดๆ มีแตผูนี้ปรุงออกไป ไมใชสิ่งเหลานั้นเขามาแทรกมาแซงเขามายุง กวนใจ ความ
จริงก็ใจนั่นแลเปนตัวโจร ขโมยออกไปคิดออกไปปรุงออกไปเปนเรื่องเปนราวตางๆ
จิตที่กําลังทํางานอยูนี้แลเล็ดลอดออกไปในขณะทีจ่ ิตเผลอไมมสี ติควบคุม แลวปรุงภาพ
เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา จึงเปนเหมือนกับเรื่องนั้นเขามายุงตัวเอง
ความจริงก็คอื ภาพของตัวเองที่ปรุงขึน้ จากใจนี้แลออกไปหลอกตัวเอง
กวน
ตัวเอง
ความปรุงนี้ไปเปนภาพในสิ่งที่ตนเคยรูเ คยเห็นเคยไดยินไดฟงเคยสัมผัส
สัมพันธมา แลวก็ปรากฏเปนภาพของเรื่องนั้นขึน้ มา จึงเปนเหมือนวาเรื่องนั้นเขามายุง
ความจริงเรือ่ งนั้นไมไดมากวน มันออกจากจิตที่ปรุงอยูนี้แหละ จงเขาใจกลของกิเลสจะ
ไมถูกหลอกอยูเรื่อยไปไมมีวันรูสึกตัว
เอาซิ ผูตองการความหลุดพนจริงๆ จะไมนอกเหนือจากความเพียรนี้ไปไดเลย
จะตองปรากฏเห็นผล อยัมภทันตา เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจาคงเสนคงวาอยู
ตลอดเวลาอกาลิโก พระองคจะปรินพิ พานนานเพียงไรก็ตาม ขอใหถือหลักความจริง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เปนที่ตงั้ เปนที่ยึดเปนขอปฏิบัติ เปนที่ลงใจ ทานสอนไววาอยางไร ที่วา สวากขาต
ธรรม ก็คือองคศาสดาเปนผูตรัสไว ตรัสไวชอบ นั่นฟงซิ มีที่คานตรงไหน ชอบตอ
ความจริง ชอบตอความถูกตอง ไมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไหวไปไหน พระองคจะ
ปรินิพพานนานเทาไรไมสําคัญ หลักที่ประทานไวเปนเครือ่ งยืนยันก็คือธรรมและวินัย
นั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนตถาคต เมื่อตถาคตผานไปแลว
คําวาเปนศาสดาแทนพระองคก็คือ
ศาสนธรรมนี้แลเปนผูชี้บอกแนวทาง
เหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยูเวลานี้ ทรงชี้บอกเรื่องอะไร เรือ่ งนั้นก็มีอยูกับตัวของเรา
เชน ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขมีอยูภายในกายในใจของเรานี้ นี่เปนปจจุบัน เปนความจริงอยู
กับตัวของเราอยูแลวบกพรองไปที่ตรงไหน สมุทัย อริยสจฺจํ สมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลส
ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปนตน ก็อยูที่ใจของเรานี้ นิโรธ อริยสจฺจํ
มคฺค อริยสจฺจํ ก็มีอยูที่กายที่ใจของเราทุกคนเวลานี้ ประหนึ่งทรงชี้พระหัตถบอกวา นี่
นาๆ อยูที่กายที่ใจของเธอทั้งหลายนี่นา สัจธรรมคือความจริงเปนพื้นฐานรับรองไวที่
ตรงนี้ และศาสนธรรมก็แสดงลงทีจ่ ดุ นี้ เทากับวาพระพุทธเจาแสดงชี้แจงบอกเราอยูตอ
หนาตอตาเวลานี้ เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูกับเรา ปรากฏอยูกับเราทุกๆ รายไป
นิโรธ คือความดับทุกขดับที่ตรงไหน ทุกขจะดับไปไดเพราะอะไร ทุกขจะดับไป
ไดเพราะสมุทัยดับ สมุทัยคืออะไร คือกิเลสประเภทตางๆ มี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เปนตน ดับสนิทลงไป นิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ ดับเพราะอะไรทําใหดับ
เพราะมรรคทําใหดับ
มรรคคืออะไร ทานกลาวไวพอประมาณก็คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาสติ และถาจะพูดไปใหสุดในองคแปดก็ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นั่น มรรคก็อยูที่
ใจ การกระทําก็อยูที่กายของเราจะเปนผูกระทํา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึง
ปญญาคือความฉลาดแหลมคม ใครจะเปนคนที่ขุดคนปญญาขึ้นมาใช ก็ตองขุดคน
ขึ้นมาที่ใจ สัมมาวาจา ใครจะเปนผูพูด ก็ปากของเราเองเปนผูพูด นี่อยูกับเราทั้งนั้น
สัมมากัมมันโต ทําการงานชอบทําอยางไร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เปนหลักสําคัญ
แหงงานชอบทั้งหลาย เราก็เอากายของเรานี้เดิน นั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่ง ทําความ
เพียรภายในใจก็เอาใจของเราทํา คิดคน สติปญญาก็เอาใจของเราเปนผูค ิดผูคน นี่อยู
กับตัวของเรา สัมมาวายาโม สัมมาอาชีโว ก็อยูในนี้ทั้งนั้นเปนผูจะทํา ไมใชผูอื่นผูใด
สิ่งใดจะมาทํา สมบูรณอยูที่กายที่ใจที่วาจาของเราเอง จึงเปนปจจุบัน สิ่งที่กลาวมา
เหลานี้เปนปจจุบันคือตัวของเราเปนที่ตั้ง ไมไดเปนอดีตไมไดเปนอนาคต เปนตัวของ
เราโดยตรงที่จะนํามาใชใหเหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ตูแหงสัจธรรมทั้งสี่มีอยูทกี่ ายที่ใจของเราอยูแลว พระพุทธเจาทรงแสดงลงที่นี่ ก็
เหมือนกับพระพุทธเจาชี้บอกวานี่นาๆ อยูอยางนั้น ใหใชความพิจารณาอยางนี้ๆ ใหใช
สติระมัดระวังตัวอยางนี้ๆ ซึ่งมีอยูกับเราทั้งนั้น ใหใชวาจาอยางนี้ๆ จึงเรียกวาเปนวาจา
ที่ชอบ ใหเลี้ยงชีพอยางนี้จึงเรียกวาเลี้ยงชีพชอบ เชน ปณฺฑิยาโลปโภชนํ ใหบิณฑบาต
มาฉันดวยน้ําพักน้ําแรงดวยกําลังปลีแขงของตน อยาขี้เกียจขี้คราน อยาลืมตัวมั่วสุม
เลี้ยงชีพชอบก็เอากายนี้แหละไป แตจะไมอธิบายถึงการเลี้ยงชีพชอบภายในจิต เพราะ
เปนความเพียรทีจ่ ะใหโอชารสแกจิตอยูแลวในมรรคแปดนี้
สัมมาวายาโม เพียรชอบ ก็เพียรอยูในที่สี่สถาน กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ
อริยสัจสี่นี้ แนะ หรือเพียรอยูในสัมมัปปธานสี่ซึ่งเกี่ยวโยงกัน
สัมมาสติ ระลึกชอบ ระลึกอยูในกายในจิตนี้ ระลึกออกไปขางนอกก็ไมใหหนี
จากหลักสัจธรรม ระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลส ไมวาขางนอก
ไมวาขางในเปนธรรมทั้งนั้น ก็มีอยูที่นี่
สัมมาสมาธิ จิตมีความสงบโดยชอบธรรม ไมเปนสมาธิหัวตอ ซึ่งรวมลงแลว
เหมือนหัวตอ เหมือนคนนอนหลับ ไมปรากฏคุณคาในขณะจิตรวมตัวสงบลง
นี่แหละทานวามรรค อยูท่ไี หนเวลานี้ หรือรวงโรยไปตามพระสรีระของ
พระพุทธเจาแลวเหรอ ก็พระพุทธเจากับเรามันคนละคน ไมใชคนเดียวกัน อริยสัจอัน
เดียวกัน จะรวงโรยไปตามทานอยางไรกัน แยกใหถูกซิ แยกอริยสัจ อริยสัจทานอริยสัจ
เรา
มันคนละอยางคนละอริยสัจนี่
การปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสรีระของ
พระพุทธเจาสลายจากสวนผสมลงไปเทานั้น
หลักธรรมหลักวินัยที่เปนทางเดินอัน
ถูกตองดีงามเพื่อถึงจุดมุงหมายปลายทางนั้น ประทานไวแลวที่กายที่จิตของเราทุกคน
จะบกพรองที่ตรงไหน พิจารณาใหดี นี่เหมือนองคศาสดาประทานอยูตลอดเวลา เปน
คําพูดที่สดๆ รอนๆ เพราะเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ และตรัสลงที่กายที่ใจของ
เรานี้ แมพระพุทธองคจะมาประทานพระโอวาทเสียเอง ก็ไมประทานนอกเหนือไปจาก
หลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไวแลวนี้เลย จึงวาเปนศาสดาแทนองคตถาคต ทาน
ถึงไดรับสั่งอยางนั้น
กาย ใจ ของเราเปนปจจุบัน อริยสัจคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปนหลักแหง
สัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเปนที่อยูเปนที่ตงั้ ของสัจธรรม ประทานพระโอวาทก็ประทานลง
ที่นี่ รวงโรยไปไหน เวลานี้มีอยูกับตัวของเราทุกคน นอกจากตายเสียเทานั้นก็เรียกวาสัจ
ธรรมของเรารวงโรยไปแลว ทํางานอะไรไมไดแลว นี่เราทําไดอยู พิจารณาลงไปที่วา
มรรคมี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป เปนตน สัมมาสมาธิ เปนที่สุด รวมลงแลวเรียกวา
เครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภท ไมนอกเหนือไปจากมรรคที่กลาวนี้ไปได
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เลย สดๆ รอนๆ อยูมิใชเหรอ ที่ไมสดไมรอนก็คือคนตายแลว อริยสัจก็รวงโรยไปดวย
ผูยังอยูอริยสัจก็ยังสดๆ รอนๆ อยูนั่นเอง รีบขุดคนขึ้นมาทําประโยชนซินอนเฝากันอยู
ทําไม
ปญญาพินิจพิจารณาไตรตรองดูตามหลักความจริง อยาฝนความจริง การฝน
ความจริงนั้นเปนเรื่องสัญญาอารมณ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงและลบลาง
ความจริงคือธรรมไมใหปรากฏภายในตัว เอาแตความรุมรอนขึ้นมาเผาใจเพราะความ
เสกสรรปนยอในสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย และเอายาพิษเขามาเผาลนจิตใจอยูตลอดเวลา
นั่นคือเรื่องของกิเลส เรื่องของธรรมตองใชปญญาพินิจพิจารณาใหเห็นตามหลักความ
จริง แมสกลกายนี้ก็เปดเผยอยูดวยความจริงของมันทําไมจะไมเห็น
ดูลงไปซิตั้งแตศีรษะจนถึงพื้นเทา มีตรงไหนสะอาดสะอาน มีตรงไหนนารักใคร
ชอบใจ มีตรงไหนเปนสิ่งประเสริฐอัศจรรย มันเต็มไปดวยเนื้อดวยหนัง ดวยของปฏิกูล
โสโครกทั้งภายนอกทั้งภายใน มันคือปาชาผีดิบอยูดีๆ นี้แล มันวิเศษที่ตรงไหน มัน
นารักใครชอบใจนากําหนัดยินดีที่ตรงไหน ดูลงไปดวยปญญาใหเห็นตามความจริงที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว
เรื่องที่นารักนาชังเปนของสดสวยงดงามซึ่งเปนความ
จอมปลอมนั้น มันจะพังทลายลงไป เพราะอํานาจของปญญาที่หยั่งทราบความจริง
ตลอดทั่วถึงแลวโดยไมตอ งสงสัย
นี่แลสถานที่พิจารณา พิจารณาที่ตรงนี้ ใหเห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่
จุดนี้ พระพุทธเจาจึงเหมือนไมไดปรินิพพาน เมื่อรูความจริงเต็มสวนแลว องคศาสดาที่
แทจริงจะคืออะไร หรือองคผูรูที่แทจริง ธรรมชาติบริสุทธิ์อันแทจริงจะคืออะไร ถาไมใช
คือจิตดวงทีก่ ําลังเปนนักโทษอยูเวลานี้ เมื่อไดถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมหุม
หอหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยูภายในใจนี้ออกหมดแลว เราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีก
พุทธะนั้นเปนฉันใด พุทธะนี้จะแปลกปลอมไปไหน นี่ละที่วาตรงกันๆ เปนปจจุบันอยู
ตลอดเวลา อยูภายในใจนี้ จึงใหพจิ ารณาที่ตรงนี้ อยาหนีจากหลักความจริง คือจิตคือ
ธรรมนี้
กิเลสเคยฉุดเคยลากมากี่ภพกี่ชาติแลวยังไมเข็ดไมหลาบอยูเหรอ ธรรมเปน
เครื่องฉุดเครื่องลากใหพนจากหลมลึกทําไมจึงไมสนใจ ยิง่ กวาการสนใจกิเลสเครื่อง
หลอกลวงจอมปลอม และฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป ซึ่งเต็มไปดวยความหาบ
หามทุกขไปดวยกันทั้งนั้น ทําไมจึงไมเข็ดไมหลาบ สติปญญามีเทาไรทุม ลงไปซิ ไมเชือ่
พระพุทธเจาจะเชื่อใคร เชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแลวไดผลไดประโยชนอะไรบาง ตองเอา
มาเทียบเคียงชั่งความหนักเบาลึกตื้นหยาบละเอียด ความจริงความปลอมของกันและ
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กัน คุณและโทษเปนยังไง เอามาเทียบใหเห็นประจักษใจ เพราะเปนของมีอยูดวยกันทั้ง
ของจริงทัง้ ของปลอม จะมีทางออกไดไมจมปลักอยูร่ําไป
ปญญามีพจิ ารณาลงไป สอดสองลงไป ใหทองเทีย่ วอยูทั้งขางบนขางลาง ทั้งขาง
ในขางนอกในสกลกาย ทานเรียกวากรรมฐาน ฐานแปลวาที่ตั้ง กรรมแปลวาการกระทํา
รวมกันเขาเรียกวาที่ตั้งแหงงานซึ่งเปนความชอบธรรม ที่ตงั้ แหงงานนี้เปนงานที่จะถอด
ถอนกองทุกขทั้งมวลออกจากใจ และเปนงานทีจ่ ะถอนใจออกจากหลมลึกใหพนไปเสีย
ไดเพราะงานนี้ ทานจึงเรียกวากรรมฐานๆ ดังทีท่ านวากรรมฐาน ๕ คือ สอนยอๆ ให
พอเหมาะสมกับกุลบุตรที่บวชในเวลาเชนนั้นซึ่งไมมีเวลามากมายนัก ทานสอน เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ ไปถึงหนังแลวก็หุมหอไปหมด หนังเปนประโยคใหญโตมาก
โลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเทานั้นเปนสําคัญ ถาถลกหนังออกหมดแลวจะหลงกันที่
ตรงไหน รักที่ตรงไหน สวยงามที่ตรงไหน หนังนั้นแหละเปนเครื่องหลอกประดับหนา
ราน ขางในมีอะไร มูลสดมูลแหงเต็มไปหมด ดูใหชัดเจนดูใหทั่วถึง ดูใหลึกซึ้งจะเห็น
ความจริงเปนลําดับลําดา
จิตนี้แมจะถูกกิเลสตีตะปูไวอยางเหนียวแนนก็ตามเถอะ
เมื่อปญญาได
สอดแทรกเขาไปตรงไหนแลวจะดีดผึงๆ ขึ้นมาโดยไมตองสงสัย ดีดขึ้นมาจนหลุดลอย
ไปไมมีเหลือ นี่ละงานของพระ งานนี้เปนงานสําคัญมาก เพราะงานถอนตะปูที่ถูกกิเลส
ตีติดแนนไวที่จติ ใสของจอมปลอมใหติดแนบเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไว อะไรก็วาเปน
เรา อะไรก็วาเปนของเรา มันจะพังทลายอยูก็วาเปนเราเปนของเรา เหม็นคลุงหมดทัง้
ตัวก็วาเปนเราเปนของเรา ยังจะจมอยูกับปาชากิเลสที่ขุดหลุมพรางไวฝง ผูย ึดมั่นสําคัญ
วา นั่นเปนเรานั่นเปนของเราอยูเหรอ ของจริงมีอยูทําไมไมยึด ของจริงมีอยูทําไมไม
คนหา ของปลอมไปเชือ่ ไปติดมันหาสาระอะไร เมื่อไรจะตื่นพวกเรานะ ลงธรรมปลุก
ยังไมยอมตืน่ อยูแลวจะเอาอะไรมาปลุก กิเลสทั้งมวลลวนแตกลอมใหหลับสนิทติดจม
ทั้งนั้นนะจะวาไมบอกวาธรรมไมปลุก
พิจารณาคุยเขี่ยขุดคนหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวน และบังคับบัญชา
จิตพิจารณาลงที่นี่ สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรือ่ งใดเคยคิดเคยอานเคยปรุงเคยแตงมาเสียมากตอ
มากแลว และก็หาบกองทุกขเขามาเผาหัวใจใหใจแบกหามทุกขและมหันตทุกขมามาก
ตอมากแลวควรจะยุติ ควรจะบังคับจิตใหงดงานนั้นแลวหันเขาสูงานนี้ พิจารณาหลาย
ครั้งหลายหนจนงานนี้เดนขึ้นมาตามหลักความจริง
งานเหลานั้นจะคอยลมเหลวไป
คอยจางไปๆ โดยลําดับ สุดทายจิตก็หมุนติ้วเขาสูความจริง จะเรียกวาไดการก็ได พอ
เห็นรองรอยละที่นี่จิตใจเริ่มสวางไสว สิ่งที่บีบบังคับอยูก็จะคลี่คลายตัวออกไปๆ เพราะ
อํานาจของสติปญญาหยั่งทราบ ถอดถอนขึ้นมาๆ ที่สุดก็รเู ทาทันอยางละเอียดทั่วถึง
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อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนเหมือนตะปูตีจติ ติดกับสิ่งจอมปลอมทั้งหลายไวก็
ถอนผึงขึ้นมาไมตองสงสัย แลวทําไมจะไมเบา เหมือนเราแบกทัพสัมภาระที่หนักอยู
บนบาแทบหลังจะหักบาจะฉีก พอทิ้งภาระตูมลงไปแลวทําไมตัวจะไมเบา จะไมดีดไม
ลอยขึ้นมา จะไมสบายเลา ตองสบาย และแสนสบายตามลําดับที่ถอดถอนได
การพิจารณาก็เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝงจมอยูภายในจิตออกนั้นเอง ไมใชเพือ่ ความ
ลมจมฉิบหาย เพราะธรรมไมเคยพาคนใหลมจมฉิบหาย กิเลสตางหากพาสัตวโลกให
ลมจมฉิบหาย ทําไมจะไมมีแกใจถอดถอนมันเลา เอาใหจริงนักปฏิบัติ ถาอยากเห็น
คุณคาของธรรมกับโทษของกิเลสประจักษใจ ลงไดพจิ ารณาอยางที่วาจริงๆ แลว การ
เห็นคุณคาของธรรมมากเทาไร ก็ยิ่งเห็นโทษแหงความจอมปลอมของกิเลสมากเทา
เทียมกัน สุดทายความเห็นโทษก็ถึงใจ ความเห็นคุณแหงธรรมก็ถึงใจ นั่นเปนเครื่อง
เสริมกําลังใจ ซึ่งเนื่องมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเปนพลังอยางยิ่ง และพุง
เลยเทียว
ความพากเพียรจะไมมกี ลางวันกลางคืน
เพราะความเห็นโทษอยางถึงใจ
ความเห็นคุณอยางถึงใจเปนพลังเครือ่ งเสริมจิต ความเพียรหมุนตัวไปเอง สติปญญาที่
เคยนอนจมอยูเหมือนหมูแตกอนๆ ก็ดีดขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอยางคลองตัวไปตามกัน
ความพากเพียรหมุนไปตามสติปญญา หมุนไปตามความมุงมั่น หมุนไปตามความเห็น
โทษเห็นคุณอยางถึงใจและกาวไปไมหยุดยั้ง ใจนับวันเพลิดเพลินในความเพียร
เพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลก เพลินทางธรรมเพลินไปดวยความเบาบาง
ความสวางไสว ความสุขความสบาย เพลินเรื่องของกิเลสเพลินเทาไรยิ่งทําใหจมลงไปๆ
ผิดกันมาก คําวาจมลงไปเปนยังไง ก็ทุกขบีบบังคับนะซิ เราเคยเปนมาแลว สิ่งเหลานี้
เราเคยสัมผัสสัมพันธ เราเคยรูเ คยเห็นเคยเปนมาแลว แตเรื่องของธรรมเรายังไมเคยรู
เคยเห็นยังไมเคยเปน ดังนั้นจงยึดศาสดาองคเอกที่ทรงรูทรงเห็นทรงเปนมาแลว ทรง
ปลอยวางมาหมดแลว เปนเกาะยึดของใจอยาลดละปลอยวาง
ถาพูดถึงรสทานก็กลาวไวแลวในธรรม รสแหงธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง นัน่ ฟงซิ
พระพุทธเจาทําไมจะไมเคยสัมผัสสัมพันธรสของโลก เกิดมากี่กัปกี่กัลปเชนเดียวกับเรา
นี้ทําไมจะไมเคย เหตุใดจึงสลัดปดทิง้ รสเหลานั้นไปเสียโดยสิน้ เชิง ถาไมเหนือกวาจะ
ปลอยกันไดยังไง รสแหงธรรมไมเหนือกวารสกิเลสจะปลอยกิเลสไดอยางไร รสแหง
ธรรมตองเหนือรสของกิเลสจึงปลอยรสของกิเลสได นอกจากการปลอยแลว ยังปลอย
ดวยความเห็นโทษในรสของโลกามิสอีกดวย นี่แลศาสดาองคเอก ไดรูไดเห็นทั้งโทษทัง้
คุณทุกสิ่งทุกอยางอยางถึงใจแลว จึงนําธรรมมาสั่งสอนโลก
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เราเปนลูกศิษยมีครู สิ่งเหลานั้นเราก็ผานมาแลว สวนธรรมยังไมเคยสัมผัส การ
ถือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นั้นจงยึดเปนหลักพึ่งเปนพึ่งตาย ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ลวนแต
เปนธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศโลก จงยึดเปนหลักใจและเปนเครื่องดําเนิน เปนเครือ่ ง
ฝากเปนฝากตายในทางความเพียรอยาลดละปลอยวาง ใหไดเห็นธรรมของจริงดังที่
ศาสดาสอนไวประจักษใจ ธรรมนี้เปนธรรมที่ทา ทายทั้งเหตุทั้งผล ไมมอี ะไรบกพรอง
สนฺทิฏฐิโก เปนเครื่องตัดสิน จะรูเองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมโดยถูกตองไม
เปนอื่น เพราะธรรมไมเคยเปนอื่นมาแตกาลไหนๆ อยูแลว
อยาทําใจใหจืดๆ จางๆ วางๆ เปลาๆ จากคุณคาสารธรรมทั้งหลาย แตใหใจมี
รสมีชาติกับคุณคาแหงธรรมประจําใจอยูเสมอ
อยามัวแตคอยฟงกิเลสมันกระซิบ
กระซาบอยูนั่นไมตื่นตัว เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในอิริยาบถใดทาใด ก็ไมพนถูก
กลอมถูกกระซิบกระซาบจากกิเลสจนได ปกติกิเลสจะแทรกอยูตลอดเวลาแตเราไม
ทราบ เพราะสติปญญายังไมทันมัน ตอเมื่อสติปญญาทันแลวถึงจะทราบไดชัดโดย
ลําดับ ในการแทรกการแซงของกิเลส จนกระทั่งกิเลสพังทลายไปหมดเพราะอํานาจของ
สติปญญาแลว นั้นแลเราจะรูไดชัดที่วาจิตเปนจิตนิรโทษแลว มี สนฺทิฏฐิโก เต็มภูมิ
หรือ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ เต็มภูมิ ไมมอี ะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุงมากวนภายใน
ใจ
แตกอนอยูใตกฎใตขอบังคับอํานาจของกิเลสถายเดียว หาเวลาจะดีดตัวโผล
หนาขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ไมได ถูกมันตีจมลงไปๆ อยางนี้กี่กัปกี่กัลปมานับไมได ทีนไี้ ด
พนจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแลวเปนยังไง อะไรจะมากวนใจอีกมีไหม ไมมี อิริยาบถทั้งสี่ก็
อยูดวยธาตุดวยขันธ ดวยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเทานั้น ไมมีอะไรจะมายุง
มากวนจิตใจใหไดรับความเดือดรอนขุนมัวเหมือนแตกอนอีกเลย เพราะกิเลสจอมยุง
สิ้นซากไปแลว เปน อกุปปธรรม ลวนๆ คือไมกําเริบแลว ไมมีอะไรทีจ่ ะมาทําให
กําเริบ เพราะกิเลสตายสนิทแลว จิตก็ทรงธรรมชาติวิมุตติธรรมเต็มภูมหิ าอะไรเทียบ
ไมได นอกจาก ปรมํ สุขํ เทานั้นเขากับธรรมนี้ไดอยางสนิท
การครองธาตุขันธก็ครองไป มีอะไรก็อยูไป กินไป หลับไป นอนไป เปลี่ยนไป
ตามสภาพรับผิดชอบกันไปอยางนั้น ขันธนี้ก็เปนเพียง ภารา หเว ปฺจกฺขนธา
สวนยอยเทานั้น ดวยความรับผิดชอบ เพราะไมใช ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ดวยการยึด
มั่นถือมั่นในขันธดังเมื่ออุปาทานขันธยังอยู เปนเพียงความรับผิดชอบตอกันไปพอถึง
กาลของขันธเทานั้น เมื่อถึงกาลที่ควรปลอยแลว ขันธทนไมไหวก็เชนเดียวกับรถ ซอม
นั้นซอมนี้ ซอมตรงนั้นซอมตรงนี้ ซอมจนหาที่ซอมไมได มีแตจะพังๆ ก็ปลอยเสีย หรือ
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โยนลงคลองไปเสีย การปลอยวางความรับผิดชอบในขันธก็ทํานองเดียวกันเมื่อถึงวาระ
แลว
การซอมขันธ ซอมตรงนั้นซอมตรงนี้ เยียวยาดวยการอยูการกินการหลับการ
นอนการเปลี่ยนอิริยาบถ สุดทายไปไมรอดก็ปลอยเสีย ทีนี้ อนาลโย ถอนความ
รับผิดชอบ ไมตองมีอะไรมาเกี่ยวของมารับผิดชอบกันอีกแลว นั่นทานวา อนุปาทิเสสนิ
พพาน หมดสมมุติโดยประการทั้งปวง ในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมซึ่งยังมีขนั ธ
อยู ขันธสมมุติยังมีการเกี่ยวของ ยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู เรียกวา สอุ
ปาทิเสสนิพพาน จิตถึงนิพพานแลวแตยังมีสมมุติเจือปนอยูคือขันธ อนุปาทิเสสนิ
พพาน ปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว หมดความรับผิดชอบ ขันธสลายลงไปตาม
สภาพของมัน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เปน อนาลโย หมดความรับผิดชอบ ถาจะวาเปน
หวงก็ไมถูก ทานหวงอะไร หมดความรับผิดชอบนั้นสนิทดี
นี่แลผลของการปฏิบัติดวยความยุงยากวุนวาย ดวยความหนักหนวงถวงใจ ดวย
ความพากเพียรทัง้ หลาย ดวยการตอสูกับกิเลสซึ่งเปนตัวเหนียวแนนแกนฉลาดแหลม
คมมาก ยอมไดรับผลเปนที่พึงใจไมมีอะไรเสมอเหมือน ดังนั้นจงใชความพินิจพิจารณา
ความพยายามใหมาก วันหนึ่งๆ อยาใหเวล่ําเวลาเสียไปเพราะกิจการงานใดๆ นอกจาก
เสียเวล่ําเวลาไปกับการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเทานั้น เหมาะสมอยาง
ยิ่งสําหรับผูจะสลัดปดทิง้ ทุกขทั้งหลายออกจากใจโดยสิ้นเชิงทั้งๆ ที่มชี ีวิตอยูนี้
พระพุทธเจาเปนศาสดาปลอมเมื่อไร องคเอก จริงเต็มที่ เลิศเต็มภูมิก็คือ
ศาสดา ธรรมะที่ตรัสไวชอบก็ชอบยิ่งจนกระทัง่ ถึงวิมุตติหลุดพน ทรงชี้บอกโดยตลอด
ทั่วถึงไมมีอะไรสงสัย ไมมีบกพรองตรงไหน สัจธรรมทั้งสี่ก็มีในกายในใจของเรา
นอกจากบกพรองทางมรรคสัจ คือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรของเรายังออน จง
ผลิตขึ้นใหมีกําลังเต็มที่เพราะเปนสิ่งที่จะเต็มได เมื่อสติปญญามีกําลัง นิโรธคือความ
ดับกิเลสกับกองทุกขซึ่งเกี่ยวโยงกัน ก็จะดับไปโดยลําดับของมรรคสัจที่มีกําลัง จนถึง
วาระสุดทายถอดพรวดขึน้ หมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไมมีอะไรเหลือภายในใจเลย
นั่นแหละ นิโรธะ หรือวา นิโรธ ความดับสนิทแหงทุกข ดับเต็มที่ตอนนั้น มรรคทีท่ าํ
หนาที่ถอดถอนกิเลส ซึ่งหมุนตัวเปนธรรมจักรก็หมดปญหาภาระไปเอง
คําวา มหาสติมหาปญญานี้ จะพูดไดเต็มปากก็เฉพาะเวลาประกอบความเพียร
ตอสูกับกิเลสประเภทละเอียดสุด จนถึงขั้นกิเลสบรรลัยไปโดยสิ้นเชิงแลวเทานั้น พอ
ผานจากนั้นไปแลว มหาสติมหาปญญาก็ผานไปโดยหลักธรรมชาติ เพราะเปนสมมุติ
ดวยกัน เปนความจริงในวงสมมุติดว ยกัน สติปญญาก็เปนสมมุติ แตเปนสมมุติฝายแก
ฝายถอดถอน เวลาจะใชก็นํามาใชตามกิจตามกาลที่ควร ก็นํามาใชตามหนาที่การงาน
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แตไมไดใชเพื่อแกกิเลสตัณหาอาสวะแตประการใด เพราะฉะนั้นคําวา มหาสติ มหา
ปญญา จึงหมดหนาที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลง ทีนี้จะวามีสติหรือไมมีสติทานไมสําคัญ
ทานไมนิยมในใจ ขาดสติก็คือสมมุติ มีสติก็คือสมมุติ ทานไมไดอยูในความมีสติ ใน
ความขาดสติ ถาวาอยูทานก็อยูกับความบริสุทธิ์ลวนๆ ซึ่งไมใชสมมุติเทานั้น
ธรรมที่กลาวมานี้ เราทําไมไดใครจะทําได พระเรานี่เต็มภูมิแลว ทุกสิ่งทุกอยาง
พรอมมูลแลว ถาไมงอมืองอเทาอยูเฉยๆ ผูทรงมรรคทรงผลจะเปนใครถาไมใชนักบวช
และนักปฏิบัตินี้ ใครจะออกหนาออกตาในการปฏิบัติธรรมและการทรงมรรคทรงผล
พระเราเทานั้นเปนแนวหนาอยางเปดเผย นอกนั้นสวนมากก็เดินตามหลัง แตวาสนาเรา
ยอมรับ ไมวาจะเปนฆราวาส ไมวาจะเปนพระ เปนผูจะทรงมรรคทรงผลไดดวยกัน แต
เพศนี้เปนเพศที่ออกหนาออกตา เปนเพศทีเ่ ดนชัดในการเขาสูสงคราม เพื่อปราบกิเลส
ใหแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจไดยิ่งกวาเพศใดๆ จึงขอใหทุกๆ ทานตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติ พินิจพิจารณาธรรมทั้งหลายเต็มสติกําลังความสามารถของตน
อยาไดเสียดายอะไร มันมีแตเรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องสมมุตินิยมครอบอยูบน
หัวใจ เพราะกิเลสไปกวานเอามา ไมมีอะไรจะวิเศษยิ่งกวาที่รูๆ เห็นๆ ที่สัมผัสสัมพันธ
กันอยูทุกเวลานี่เลย ทุกสิ่งทุกอยาง ดิน น้ํา ลม ไฟ ฟาอากาศ สิ่งนั้นเปนนั้น สิ่งนี้เปนนี้
มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไปเที่ยวเสกสรรปนยอขึ้นมา แลวหลอกเราใหยึดมั่นถือมั่น
สําคัญผิดไปตามเทานั้น ความโลภก็มากขึ้นมาๆ จนทับหัวใจกระดิกไมได ความโกรธก็
มาดวยกัน ความหลงเปนพื้นเพาะหรือผลิตกิเลสทั้งหลายอยูภายในเราเสียดายอะไร
ดินก็เหยียบอยูแลว ตัวของเรานี้ก็คือธาตุดิน เสียดายอะไร น้ํา ลม ไฟ เสียดายอะไร
มันมีเต็มไปดวยธาตุตางๆ ทั้งนั้น เหลานี้วิเศษอะไร ถาวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งเหลานี้
อยูกับสิ่งเหลานี้ มันวิเศษไปดวยกันหมดแลว แมแตสัตวเดรัจฉานไมวาในน้ําบนบก
ตองวิเศษไปดวยกันทั้งนั้น เพราะมีธาตุเหลานี้ประจําตัวของเขาอยูแลว และเขาก็อยูกับ
สิ่งเหลานี้ ก็วิเศษดวยกันหมดนั่นแล
อะไรที่วิเศษที่เหนือจากนี้ คือ ธมฺโม ปทีโป ความสวางแหงธรรม ธรรมดวง
สวางไสวก็คือจิตดวงนี้แหละ กลั่นกรองใหบริสุทธิ์หมดจดแลว ธรรมชาตินี้แล ทานวา
โลกุตระ ๆ หมายถึงอะไรถาไมหมายถึงจิตทีเ่ หนือสมมุติทั้งปวงแลว อันนี้ละวิเศษ อัน
นี้เลิศ ไมใชกิเลสราคะตัณหาทั้งปวงเลิศ จงฟงใหถึงใจ
เอา. เอาใหไดสมบัติอันมหาศาล กินไมมีวันหมดวันสิ้นเปน อกาลิโก อกาลิก
จิต อกาลิกธรรม มาครองใจ ขอใหทุกทานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติและใชความพินิจ
พิจารณางานของพระทุกกรณีในความรับผิดชอบถอดถอน อยาอืดอาดเนือยนายใหเห็น
นะ เมื่อมีสิ่งเกี่ยวของอะไรกับศาลา มีธุระหนาที่อะไรใหทํากัน แลวใหรีบไปประกอบ
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ความพากเพียร แมมาประกอบการงานอันเปนกิจวัตรอยูตามสถานที่ตางๆ ก็อยาให
เผลอสติ ใหมีทาแหงนักรบอยูเสมอ อยาเปนทานอนแผสองสลึงใหกิเลสเหยียบเอาๆ ดู
ไมไดเลยนักปฏิบัติเรา
เอาละขอยุติเพียงเทานี้
พูดทายเทศน

ทานอาจารย…..ดานอบรมประชาชนพระเณร ทานปลอยวางหมดทุกอยางแลว
เวลานี้ ผูที่จะเปนรมโพธิ์รมไทรก็รอยหรอไปคอยหมดไปๆ จะทํายังไง ตนโพธิ์ที่ปลูก
ใหมก็ไมขึ้น ถูกตัวแมลงเอาไปกินหมด กัดหู กัดตา กัดจมูก กัดลิ้น กัดกาย กัดใจเขา
ไปทุกวันๆ มันเจริญไดยังไง นอกจากกุดดวนลงโดยลําดับ นับวันจะจมไปเรื่อยๆ จน
ไมมีอะไรใหจม ดูการปฏิบัติ ความสนใจ ตลอดสติปญญาก็พอทราบไดถึงผลไดเสีย
ความเจริญ ความเสื่อม
พวกเรามาอยูกันมากๆ เขาจะอืดอาดนะ ดูมันขวางตาอยูนะ ผมทนเอาเฉยๆ
นะนี่ ไมอยากรับพระมากก็เพราะเหตุนี้เอง มันจะไมผิดกับทีค่ ิดไวนะ ดูอืดอาดเวลามา
กันมากตอมากยั้วเยี้ยๆ ไมไดเรื่อง งานนอกอยาเอามายุงและถือเปนสําคัญยิ่งกวางาน
ภายในคืองานภาวนาฆากิเลสนะ เราไมเห็นงานใดเปนสําคัญยิ่งกวางานภาวนาฆากิเลส
สําหรับวัดนี้ แมทํางานภายนอกที่เห็นวาจําเปนก็ทําชั่วระยะกาลแลวใหหยุด เพือ่
ประกอบงานภาวนา เราเห็นคุณคาของงานนี้มากกวางานใดๆ สําหรับพระกรรมฐานเรา
เปนงานไมกระทบกระเทือนใคร นอกจากกระเทือนหัวกิเลสตัวเปนภัยตอเราอยางเดียว
งานนี้เปนงานเลิศ ผลก็เลิศ งานนี้ไมมีใครมาแยงชิงแซงหนาแซงหลัง สนุกทําถาไมขี้
เกียจ
นี่เราเคยทํามาแลว เวลาออกปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังหลังจากหยุดเรียนแลวไม
ยุงกับงานอะไรเลย มีแตการภาวนาอยางเดียว เดชะนะผมไมมีงานอะไรภายนอกมายุง
ยุงผมก็ไมยุงดวยนี่ เพราะงานนี้มันหนักมันหนา ตองฟดกันทั้งวันทั้งคืน ยิ่งเวลาจิต
เดินทางปญญาดวยแลว โอโฮ ใครจะมายุงกับผมไดเหรอ แมแตเรานั่งอยูบนกุฏิ เชน
เวลาอยูวัดหนองผือ พอไดยินเสียงบันไดกอกแกก ใครมานั่น วางั้นเลย พอวาองคนั้น
องคนี้มาเทานั้น ไมตอง ไมจําเปน ไมใหใครมาเกี่ยวของใหเสียเวลาเลย โนนนะฟงซิ
นั่นหมายถึงเวลาปญญาออกกาวเดิน มันไมมีวันมีคืนนี่ คิดดูซิเรื่องของกิเลสเปนยังไง
เหนียวแนนไหม ตองตอสูกันขนาดนั้นนะ กิเลสเหนียวไหม แกงายหรือแกยาก ฆางาย
หรือฆายาก ฟงดู คิดดูก็แลวกัน
เดินจงกรมจนออกรอนฝาเทาไมรูวากี่ชั่วโมง เพราะจิตเพลินอยูภายใน ฟดกัน
อยูนั้นนะ จิตไมออกไปไหน เดินไปๆ รางกายมันโซซัดโซเซ ตามันไมเห็นเพราะ
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สติปญญาทํางานอยูขางในไมไดสงออกขางนอก เดินไปๆ โนนเขาปาโนน โครมคราม
เขาปา ออกมาอยูอยางนั้น เพราะฉะนั้นผมถึงไปหาอยูปาลึกๆ เวลาคนไปเจอเขาเวลา
นั้นเขาจะหาวาผมเปนบาเปนไรไป เพราะเขาไมเขาใจเรื่องของเรา เนื่องจากเขาไมเคย
ทําไมเคยเปนดังที่เราเปนอยูขณะเดินจงกรมนั้น
นั่นละเวลามันขุดกันมันขุดขนาดนั้นนะ ตามันไมเห็นอะไร ถาลงจิตเขาภายใน
แลวมันจะเห็นอะไร ก็ตามันเปนเครื่องมือ เหมือนประตูเปดไวก็เปดซิ คนไมออกไมเขา
ก็เปดอาอยูนั้นแหละ นี้ตามันก็ใสของมันอยูอยางนั้น แตมันไมเห็นนี่ เพราะสติปญญา
ทํางานชุลมุนวุนวายกับกิเลสอยูขางใน มันเปนในตัวเราเองอยางเห็นประจักษ พูดได
อยางอาจหาญวามันเปนอยางนั้นจริงๆ ถึงเวลามันเขาขางในมันไมออกขางนอก มัน
หมุนกันอยูภายในนั้นนะ ระหวางกับกิเลสสติปญญาสูกันอยูภายใน ไมสนใจกับอะไร
ภายนอก ราวกับตาหูไมมีเพราะไมไดใช ไมสนใจกับรอนและหนาว นอกจากจะเกิน
ประมาณไปเทานั้น
ปญญาประเภทเกี่ยวกับเรื่องรางกายนี้มันผาดโผนมากนะ เหมือนวากายจะไหว
ไปตาม มันรุนแรงมาก พอปญญาเขาสวนนามธรรมลวนๆ แลวก็เปนเหมือนน้ําซับ
น้ําซึม หมุนของมันอยูอยางนั้นไมหยุดไมถอยทั้งวันทั้งคืน นอนไมหลับคิดดูซิ ตลอดรุง
เอาเฉยๆ บางคืนนั่งภาวนาเหนื่อยละ พอแลวละ นอนใหหลับเสียหนอย แตใจมันไม
หลับ หมุนติ้วๆ อยูกับงานจนเหนื่อย นอนก็เหนื่อยเลยลุกขึ้นมาอีก เอา ลงทางจงกรม
โนนตอไมตอ เลยสวาง กลางวันมันยังจะไมนอนอีก คนจะตายมันยังไมถอย
นี่แหละกําลังของจิตเวลาสูมันสูจริงๆ เวลาหมอบมันก็หมอบจริงๆ อํานาจของ
กิเลสเหยียบใหมันหมอบ มันเคยรูเคยเห็นมาแลว ตอนกิเลสเหยียบหมอบก็เห็นแลว
ราวกับจะไมมีวันโงหัวไดเลย เอา เวลาสติปญญาเหยียบกิเลสจนหมอบก็เห็นแลวที่นี่
พอกิเลสชนิดนี้ขาดไปปบ ก็ขุดคนหาอีก คุยเขี่ยหาอยูนั่นนะ การคุยเขีย่ หากิเลสก็เปน
งานอันหนึ่ง พอเจอแลวก็เอาละที่นี่ นั่นไดงานแลว ฟดกันอีกแหละ บางอยางพอเขาใจ
แลวหลุดลอยไปเร็วก็มี ชาก็มี ที่มนั ชานั่นซิเราจะตาย เพราะเราไมไดอยูกับพอแมครู
บาอาจารยตลอดไปนี่ เราอยูโดยลําพังก็มี เวลาออกเที่ยวภาวนาเวลาปญหาตางๆ
เกิดขึ้นก็เปน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นะซิ ถาปญหาหนักมันทุกขเหลือกําลังจะตาย
จริงๆ ยังแกไมหลุดก็วิ่งมาหาทานเสียทีหนึ่ง ถาไมจําเปนจริงๆ ก็ไมมาเพราะมันไกล
ลําบากการไปการมา ตองสละเวลาเปนวันๆ ถาอยูไกลก็หลายวัน มาแลวก็ตองศึกษา
จนเปนที่เขาใจแลวคอยไป ถาอยูไกลก็จําตองคางคืนกลางทาง ทั้งเวลาพักอยูศึกษากับ
ทาน
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เดินตั้งแตออกจากที่พักมาหาทานจิตไมไปไหน อยูกับตัว เดินจงกรมมาเลย พอ
ออกจากทานไปก็เดินจงกรมไปเลย ไมไดสนใจกับความกลาความกลัว วามืดวาสวาง
ค่ําๆ จนเริม่ มืดแลวคอยออกจากวัดทานไปก็มี ทางตั้ง ๑๓-๑๔ ก.ม. ไกลกวานั้นก็มี
ตองมาคางคืนก็มี แนะ มันไปของมันไดสบาย เฉย ไมสนใจกับอะไร ดูเผินๆ ก็เหมือน
บานั่นแหละเวลาเดินมาเดินกลับไปนั้น แตมันไมไดบา สติปญญาทํางานอยูขางในนี่
ใครไมเห็นไมรูเรื่องก็ชางเขาซิ เรารูอ ยูเห็นอยู พอไปถึงที่พกั ก็เปนความเพียรอยูแลว
ไมทราบวาอะไรเปนความเพียรอะไรไมเปนความเพียร เพราะมันเปนความเพียรตลอด
อยูแลว ถึงระยะมันเปนของมัน เวลาหมอบมันก็หมอบจริงๆ อํานาจของกิเลส แหม ๆ
เลยนะพูดไมถูก พอเวลามันไดที่ถึงไดฟดกันเสียอยางไมมีปรานีปราสัย
วัดบานนามนจึงเปนวัดที่ระลึกในชีวิตและความเพียรสําหรับผม เพราะตัง้ แตเรา
บวชมา การหักโหมทั้งรางกายและจิตใจไปพรอมๆ กัน ก็มีพรรษานั้นในชีวิตของเราคือ
พรรษาที่ ๑๐ ความเพียรและความหักโหมมันเริ่มมาตั้งแตยังไมเขาพรรษา เดือน
เมษายนและพฤษภาคมนะ มาจากพระธาตุพนมกับพอแมครูอาจารย ทานไปเผาศพ
พอแมครูอาจารยเสารกลับมา ก็ไปรับทานมาดวยกัน ก็เขามาอยูบานนามน จําพรรษาที่
นั่น มันหมุนติ้วๆ เริ่มแตโนนแลว สมาธิเริ่มแนนไมเสื่อมอีกมาตั้งแตเดือนเมษายน แต
นี้ไมเกี่ยวกับสมาธิ
แตเปนปญญาในเวลาจนตรอก
มันเปนปญญาสายฟาแลบ
สติปญญากับกิเลสราวกับมัดคอติดกัน ไมใชปญ
 ญาไดยังไงเวลามันจะตาย มันจนตรอก
จนมุมก็ตองใชปญญาซิ เวลารูขึ้นมามันก็รูดวยปญญา
ที่วาเกิดความอาจหาญในเรื่องความเปนความตาย
อะไรมันตายพิจารณา
จนกระทัง่ หาสิ่งที่ตายไมไดเลย นี้มันกลัวอะไร มันกลัวตาย หือ โกหกกัน นั่น เวลา
พิจารณาลงไป ดินก็เปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ใจที่กลัวตายมันก็ไมตาย
มันยิ่งเดน ยิง่ เห็นชัดมันตายไดยังไง มันสงาผาเผย รูเดน นี่มนั ตายไดยังไงโกหกกัน นี่
ละพรรษานี้เอากันอยางเต็มเหนี่ยวเลย หักโหมรางกายหักโหมมากจริงๆ กลางวันไม
นอนเลย เวนแตวันไหนเรานั่งสมาธิตลอดรุง วันนั้นจะยอมพักกลางวันให ถาวันไหนทํา
ความเพียรธรรมดา กลางวันไมพักใหเลย ไมนอนกลางวันในพรรษานั้น ถึงวามันหัก
โหมมาก
เวลาที่เราไมคิดจะตอสูมัน นั่งฉันจังหันตองไดพลิก นั่งขัดสมาธิฉันไมไดเพราะ
เจ็บมาก นี่มันไมลืม คือเรานั่งขัดสมาธิกลางคืนเหมือนกับมันพองหมดกนเรา กระดูก
เหมือนจะแตกทุกขอทุกทอน กระดูกมันตอกันตรงไหน แมแตขอมือก็เหมือนมันจะ
ขาดจากกัน
ทุกขเวทนาเวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกสิ่งทุกอยางทุกแงทุกมุมในรางกาย
ปญญาฟดกันลงแหลกไปไดนี่นะมันอัศจรรย มันลางกันได เวทนาเงียบเลย หาย
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จนกระทัง่ รางกายไมมีเหลือเลยในความรูสึก เหลือแตความอัศจรรยของจิตดวงนั้นที่สัก
แตวาปรากฏ แมจิตนั้นจะมีอวิชชา มันหากเปนของอัศจรรยของมัน เพราะมันพราก
อะไรออกหมดเหลือแตความรู
ความรูนั้นก็เปนความรูอวิชชานั่นแหละ แตตอนนั้นมันไมรูอวิชชาหรือไมอวิชชา
แหละ หากแตเห็นความอัศจรรย ออ ธรรมชาตินี้เมื่ออะไรก็สิ้นไปหมดๆ ในความรูสึก
แลว เหลือแตสักแตวารูอันเดียวเทานั้น ธรรมทีส่ ักแตวารูนี้ทําไมจึงอัศจรรยนักหนานะ
จิตเมื่อเขาถึงขั้นนี้แลวมันแยกไดสองอยาง อยางหนึ่งเวลาจิตรอบแลว เวทนาก็
เปนเวทนา ตางอันตางจริง กายก็สักแตวากาย เวทนาสักแตวาเวทนา จิตก็เปนความ
จริงของจิต ตางอันตางจริงไมกระทบกัน นี่อันหนึ่ง อันหนึ่งพอจิตรอบของมันแลว
เวทนาก็ดับวูบลงไมมีเหลือเลย กายก็หายพรอมกันเลยในความรูสึก มันเห็นเปนสอง
อยางสําหรับเรา แตจะเปนอยางไหนก็ตามเราไมไดปรุงไดแตง มันเปนผลอยางนั้นของ
มันเอง เปนความรูสึกอัศจรรยบอกไมถูกและเปนสักขีพยานซิ เพราะมันเปนความจริง
ดวยกันนี่ มันดับหมดก็เปนความจริงอันหนึ่ง มันยังคงอยูแตตางอันตางจริงก็เปนความ
จริงอันหนึ่ง
พรรษาที่หนักมากในชีวิตของนักบวช ผมหนักมากพรรษานั้น แตไมไดสนใจวา
เปนภาระหนักมากนะ เพราะความมุงมั่นมาก มันจําไมลืม กลางวันไมนอน เดินจงกรม
หมากพลูไมแตะเลยในสามเดือน ทิ้งเลย พอหลังออกพรรษาแลวไปที่ไหน แตกอนมัน
มีหมากพลูเต็มไปหมดนี่ เขาเอามาถวายก็ฉันไปอยางนั้นเอง เลยฉันมาเรื่อยๆ ปนั้นมัน
หักโหมเต็มที่ ทิ้งหมดเรื่องหมากเรือ่ งอะไรไมเอา มันเปนกังวล ไมเอาทิ้งหมดเลย จิต
เปนเหมือนหิน สมาธิแนนปงเหมือนหิน แตมันไมใชปญญานะซิ ถาใชปญญามันก็จะ
ไปรวดเร็วกวานั้น มันเพลินกินเพลินนอนอยูกับสมาธินั้นเสีย มันขี้เกียจมันสบายไมยุง
กับอะไร จิตมันอิ่มตัวของมัน อิ่มตัวในขั้นสมาธินะไมใชอิ่มตัวดวยการหลุดพนโดย
ประการทั้งปวงแลว มันอิ่มตัวในสมาธิไมยุงกับอารมณอะไร รูปเสียงอะไรๆ ไมยงุ
สบายอยูนั้นแบบหมูไดเขียง ไมไดคดิ วาเขียงคือที่รองสับยําหมูเลย
พอมาคนทางปญญาถึงไดมีงานมาก โอโฮ งานทางปญญานี่ งานมากงานหนัก
งานหยุดไมไดรั้งไมอยู ตอนพิจารณารางกายเปน อสุภะอสุภัง มันผาดโผนมาก กวาจะ
ปลอยกันไดมันผาดโผนมากและคลองตัวมาก มองเห็นอะไรในรางกายใครก็ตามเปน
อสุภะ ไปหมด ในความรูสึกเหมือนกับวามันเปนพื้น อสุภะ อยูเลยเทียว ขนาดนั้นมัน
ถึงปลอยของมันได พอรูเต็มสัดเต็มสวนหาที่สงสัยไมไดแลวมันก็ถอนของมันเองไม
ตองบังคับ นี่ก็รู จากนั้นมาการพิจารณารางกายนี่ไมเอาเลยนะ มันรูชัดๆ วาอิ่มแลว
อิ่มตัวแลวมันก็รู เวลาพิจารณา อสุภะ เพลินๆ นั้นก็เปนรสของธรรมอันหนึ่ง
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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เหมือนกัน กิเลสยังมีอยูก็เหมือนกับไฟตามเชื้อของมัน ไหมกันไปเรื่อยๆ ตามที่สัมผัส
พอมันหมดเกี่ยวกับเรื่องของรางกายแลวมันก็ถอยกรูดเลยนะ ไมเอา จิตมีแตสัมผัส
สัมพันธกับพวกนามธรรม
เวทนา เวทนาเกี่ยวกับรางกาย เวทนาเกี่ยวกับจิต สัญญาละสําคัญ สัญญา
สังขาร สําคัญมาก ละเอียดมากนะ มันพิจารณากันอยูนั้นแหละ เปาะแปะๆ กันอยูน้ัน
เพราะไมกวางขวางอะไรนี่ ก็มันรูหมดแลว ปลอยหมดแลว มันไมสนใจ รูป เสียง กลิ่น
รส เครื่องสัมผัส มันเหมือนอยูกันคนละทวีปโนน บทเวลามันปลอย มันยอนกลับมา
เหมาวามีแตจิตตัวเดียวนี้เปนตัวโทษ มันมาเหมาตรงนี้ที่นี่ นีต่ ัวโทษมันแสดงยิบแย็บๆ
จิตก็หมุนอยูตรงนีเ้ สีย สิ่งเหลานั้นเขาไมใชโทษ รูป เสียง กลิ่น รส ไมใชโทษ อะไรๆ
ไมใชโทษ ตัวนี้เปนโทษ ตัวนี้เปนตัวเหตุ มันเหมาลงจุดเดียว จนกระทั่งพรอมแลวมัน
ถึงหมดปญหาบนเวทีที่ตอยุทธกัน ไมรบกันแลว
ทีแรกก็ใสเวทีกาย ออกเวทีกายก็ใสเวทีของนามธรรมทั้งสี่ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แลวเขาตัวจิตๆ หมุนกันอยูกับจิตนั้น เพราะเรื่องราวยังมีเหลือแตจิตแย็บ
ออกมาก็จิต ที่นี่ไมไดไปเกี่ยวกับวาแย็บไปอะไร เรื่องอะไร มันไมไปตามแลว แตกอน
มันตามพิจารณารูแลวก็ดับไปๆ พอมันรูจริงๆ แลวมันปลอย มันยิบแย็บๆ มันดูแตยบิ
แย็บๆ กับธรรมชาติทเี่ ปนฐานคือฐานหลอกลวงใหญ ฐานอวิชชากับจิตมันกลมกลืน
เปนอันเดียวกันในขณะนั้น สติปญญาจึงหมุนอยูนั้น พอเวทีนั้นพังลงไปเทานั้นก็เลิก
เวทีกันเลย ไมทราบจะรบกับอะไรตอไปอีก การชนะบนเวทีธรรมนี้ สนฺทิฏฐิโก ตัดสิน
เอง ไมมีกรรมการอื่นใดมาตัดสินให เพราะไมใชฐานะไมใชวิสัย
พูดใหหมูเพือ่ นฟงก็หมดไสหมดพุงนะผมนะ ขอใหเห็นใจเถอะ ผมพยายาม
ที่สุดกับหมูกับเพื่อน ทุกขยากขนาดไหนผมก็ทนเอาเพราะความสงสาร นี่พูดใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย สงสารจริง ๆ ไมใชสงสารเพียงเสกสรรปนยอนะ มันเปนอยูภายในจิต
จริง ๆ เพราะฉะนั้นมองดูอะไรจึงมองดูจริงๆ มองหมูเพือ่ น ไมไดมองเพื่อจะยกโทษ
ยกกรณกับแบบโลกๆ ดุตรงไหนวาตรงไหน เปนความบกพรองอยูตรงนั้น เตือนตรง
นั้น ดุตรงนั้น แกตรงนั้นซิ พูดงายๆ เหมือนนักมวยฝกซอมกันก็วา อยาเปดตรงนั้น
ปดปองตรงนั้นซิ
เดี๋ยวตายนะคูตอสูเขาใสผางเขาไปตรงทีเ่ ปดไวนั้นเสร็จนะ
ความหมายวาอยางนั้น
งานใดจะยิ่งกวางานของจิตตภาวนา แมจะลําบากขี้เกียจขนาดไหนอยาไปถอย
มัน ความขี้เกียจคือตัวกิเลสนั้นมันรบความเพียรนะ ใหถือเปนจุดขึ้นมา ใหถือเปนเหตุ
ขึ้นมามันขี้เกียจมันรําคาญ ตัวรําคาญตัวขี้เกียจนั้นคือตัวกิเลส ฟดมันลงไป อันนี้มันจะ
เลิกจะถอนตัวของมันไปเองเมื่อถูกฟดถูกตี เราจะเห็นคุณคาของความเพียรตรงนั้น
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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แหละ พอขี้เกียจรําคาญอะไรๆ อยางนี้เราก็ลมไปตามมันเสีย นั่นละมันไดกําลัง เพิม่
กําลังใหตัวขี้เกียจใหตัวรําคาญมากขึ้น นั่นแหละตัวกิเลส มันรําคาญตรงไหน เอาความ
รําคาญนั่นเปนเหตุและเปนเปาหมายแหงความเพียร ฟดกันลงตรงนั้น เวลามันรูกัน
แลว ออ นี่แหละเปนกิเลส นั่น
เอาละเลิกกัน เหนื่อยแลว
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

อวกาศโลก อวกาศธรรม
ผูปฏิบัติดวยความสนใจ พยายามปรับปรุงแกไขและบํารุงคุณธรรมภายในใจ
ของตนเปนลําดับลําดา นับแตขั้นศีล สมาธิเปนขั้นๆ ปญญาเปนภูมิๆ ขึ้นไป เมื่อเทียบ
แลวก็เหมือนกับเขาสรางจรวดหรือดาวเทียมทีจ่ ะขึ้นทองอวกาศนั่นแล ตองปรับปรุง
เครื่องใหดี ไมดขี ึ้นไมได เพราะสิง่ ทีจ่ ะเปนอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยูมากมาย
ดังวัตถุที่เขาทองอวกาศเที่ยวอวกาศนั้น ก็ตองปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสมทุกสัดทุก
สวนเกี่ยวกับดินฟาอากาศ กวาจะผานพนไปไดตอ งคํานึงคํานวณเสียจนพอ แมเชนนั้น
ก็ยังเกิดอุปสรรคไดในบางครั้ง เมื่อยานพาหนะไดปรับปรุงดวยความเรียบรอยแลว
การทองเที่ยวอวกาศก็คลองตัวไมเปนอุปสรรคแตอยางใด นี่เปนขอเทียบเคียงสําหรับ
จิตของทานผูปฏิบัติ ซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนใหเหมาะสม
ใจนั้นแลเปนผูจะกาวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยม อันเปนเครื่องดึงดูด
จิตสูอวกาศนอกสมมุติ คือวิมุตติหลุดพน สิ่งทีเ่ ปนอุปสรรคกีดขวางใหกาวไปไมไดก็คอื
กิเลสประเภทตางๆ นั่นแล
ดวยเหตุนี้จงึ ตองไดพยายามอยางมาก กิเลสประเภทตางๆ นั้น มีความหยาบ
ความละเอียดตางกัน
การปรับปรุงใจของเราทีจ่ ะใหแหวกวายไปจากความหยาบ
ละเอียดตางๆ ของขั้นสมมุติมีกิเลสเปนสําคัญ ก็จําตองพยายามปรับปรุงใหเหมาะสม
ควรจะผานความหยาบแหงสมมุติคือกิเลสไปไดดว ยธรรมประเภทใดก็ใหไดผาน ผาน
ไปโดยลําดับ ดวยการประพฤติปฏิบตั ิ ดวยการบํารุงสงเสริม ความพากเพียรก็หนัก
แนน ความอุตสาหพยายามทุกแงทุกทางมีความหนักแนนดวยกัน
สติปญญาเปน
สําคัญที่จะนําจิตออกกาวเดิน และแหวกอุปสรรคทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจ ใหผานพน
ไปโดยลําดับ
อุบายวิธีการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวทั้งมวลในภาคจิตตภาวนา ลวนแลวแต
เปนอุบายวิธีปรับปรุงจิต ใหเหมาะสมแกการเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยม
ใหพนถึงขั้นอวกาศคือนิพพานทั้งสิ้น
เปนยังไงอวกาศแหงธรรม อวกาศทางโลกนั้นเขาไมสงสัยกันแลววามีหรือไมมี
สูญหรือไมสูญ สิ่งที่อยูใ นสมมุตินี้ก็ทราบกันวามี ที่นอกจากขั้นอวกาศอันนี้ไปถาจะ
เทียบก็เปนสมมุติอีกขั้นหนึ่ง เชน อวกาศ เปนยังไงสูญไหม และตางกันอยางไรบางกับ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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โลกที่อยูกับอากาศนี้ กับนอกโลกอากาศนี้ไปแลวเรียกวา อวกาศ ทั้งสองอยางนี้มีอยู
ดวยกัน
จิตที่อยูในวงสมมุติ จิตอยูในความหอมลอมควบคุม ก็เหมือนกับสิ่งตางๆ ซึ่ง
อยูในโลกนี้ถูกความดึงดูดดูดอยูตลอดเวลา
จิตใจก็ยอมถูกความดึงดูดจากกิเลส
ตลอดเวลาเชนเดียวกัน ออกไมได จึงตองไดปรับปรุงกําลังของตนใหไดผานพนออกไป
จากโลกดึงดูด ความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจาก็ไดแสดงไวแลว โดยยอก็มี กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา เปนตน ปริยายหรือกิ่งกานแขนงนั้นนับประมาณไมถวน เต็มไป
หมดในโลกสมมุตินี้ ลวนแลวแตเปนสิ่งจะใหจิตติดจิตพัวพัน ทั้งรักทั้งชัง ทั้งเกลียดทั้ง
โกรธในสิ่งตางๆ สัตวตางๆ บุคคลตางๆ เปนสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจได จากอารมณ
ของใจเปนผูไ ปสําคัญมั่นหมายผิดๆ ไปเอง
ดวยเหตุนี้การปรับปรุงแกไขดังหลักธรรมที่ทานสอนไวในดานจิตตภาวนา จึง
เหมาะสมอยางยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะกาวพนจากสิ่งกดถวง หรือสิ่งดึงดูดทั้งหลาย
ซึ่งมีอยูในหัวใจของตน นี่แลเปนสิ่งที่ถอดถอน เปนสิ่งที่แก เปนสิ่งที่ตดั ไดยาก จึงตอง
มีครูมีศาสดาสอน หากไมมีศาสดาแลวไซร สัตวโลกนี้จะมีกี่แสนกี่ลานกี่ภพกี่ชาติกี่
กําเนิดก็ตามอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ จะเปนเหมือนสัตวตาบอดหูหนวกดวยกันทั้งนัน้
ไมมีรายใดทีจ่ ะผานพนออกจากความมืดบอดเหลานี้ไปไดเลย นี่เราจึงควรเห็นความ
อัศจรรยของพระพุทธเจาที่ทรงอุบัติขึ้นมาอยางถึงใจ ที่พาสัตวทั้งหลายแหวกวายจาก
ความดึงดูด ความกดถวงกดขี่บังคับเหลานี้ออกไปไดโดยปลอดภัย และมีจํานวนมาก
ตอมากไมมีใครแขง นับตั้งแตพระสาวกปฐมสาวกแตละองคๆ จนกระทั่งหมดศาสน
ธรรมของทานที่ประกาศสอนไว คําวาศาสนธรรมหมดจากหัวใจของสัตวโลก นั่นแล
เปนวาระสุดทายในการรือ้ ขนสัตวออกจากความมืดบอดและกองทุกขทั้งมวล
พระพุทธเจาของเราองคปจจุบัน ก็ทรงทําหนาที่เชนนั้นเต็มพระสติกําลังแหง
พระเมตตามหากรุณาธิคุณ นับตั้งแตวันไดตรัสรูเ ปนตนไป จึงเปนเหมือนทานนําเรือ
ใหญลงไปทอดสมออยูในทามกลางมหาสมุทร ขนสัตวที่ตกน้ําจะตายแหลมิตายแหลมี
ประเภทและกําลังตางๆ กัน ขนขึ้นใสเรือลําใหญของพระองคโดยลําดับลําดา ผูสนใจ
ใครธรรมก็เหมือนกับผูตะเกียกตะกายขึ้นมาสูเรือลําใหญของพระพุทธเจาที่ทอดสมอไว
กลางมหาสมุทร ขนขึ้นเรื่อยๆ ขนไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ หมดความเชื่อถือของสัตวโลก
ตอศาสนธรรมเมื่อไรแลว เรือนั้นก็เปนอันวาหมดปญหาไป
พวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆ ไมมีทางที่จะรอดพนไปไดแหละที่นี่ จําพวกเหลานี้เปน
จําพวกอาหารของปลาและเตาทั้งนั้น ประเภทที่ขนึ้ สูลําเรือแลวนั้น เปนผูพนไปไดโดย
ลําดับลําดา ดังทานกลาวไวในบุคคล ๔ จําพวกนั้นเอง ตั้งแตจําพวก อุคฆฏิตัญู วิป
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จิตัญู เนยยะ เปนจําพวกที่กาวขึ้นสูเรือ สวนจะไปไดสงู ต่ํามากนอยเพียงไรนั้น เปนไป
ตามภูมิกําลังอํานาจวาสนาของแตละราย ผูที่พนไปไดเลยก็มี คือจําพวกสิ้นกิเลสแลว ผู
ที่จวนจะพนไปก็มี คือพระอนาคามี ผูที่ยังอยูกึ่งกลางก็มีคือ พระสกิทาคามี ลําดับลงมา
หาพระโสดา ตลอดกัลยาณปุถุชน
คําวา เรือ เราพูดไวเปนกลางๆ ทรงรื้อขนสัตวนับตั้งแตวันตรัสรูแลว
จนกระทัง่ ศาสนธรรมหมดความหมายในความรูสึกของสัตวโลก
นั่นแลจึงเปนวาระ
สุดทาย นอกจากนั้นก็เปนคนไขประเภทหายาหาหมอไมได ไมมียาไมมหี มอรักษา คอย
แตวันตายเทานั้น
นี่เราทั้งหลายก็กําลังตะเกียกตะกายแหวกวายเขาหาเรือลําใหญของพระพุทธเจา
ดวยการประพฤติปฏิบัติประกอบความพากเพียร
เฉพาะอยางยิ่งไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนา ไดเห็นแงหนักเบาของศาสนธรรมที่พระองคประกาศสอนไว ก็ยิ่งจะ
ใหเกิดความซึ้งภายในจิตใจ ปลูกฝงศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค
ตรัสไวแลวโดยชอบ ทั้งบาปทั้งบุญ ทั้งคุณทั้งโทษ ทั้งนรกสวรรค พรหมโลก ตลอด
นิพพานซึ่งเปนของจริงของมีอยูทั้งนั้น
เราทั้งหลายไดดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งดวยจิตต
ภาวนา จงพยายามสรางกําลังความสามารถของตนที่จะตานทานสิ่งดึงดูดทั้งหลาย หรือ
สิ่งกดขี่ทั้งหลาย ซึ่งมีอยูภายในจิตใจนั้นออกอยางไมลดละทอถอย อยาชินชากับเครื่อง
ดึงดูดทั้งหลาย ดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเรานั่นแล ไมใชดงึ ดูดเพื่ออะไร สิ่งดึงดูด
เหลานี้ไมใชเปนความดึงดูดทีจ่ ะใหเกิดสิริมงคลแกเราผูถูกดึงดูด แตจะเปนอัปมงคล
แกเราโดยลําดับลําดา ตามแตความเชื่อความดึงดูดความคลอยตามความดึงดูด ความ
ลมละลายไปตามความดึงดูดมากนอยตางกัน ความทุกขจะแสดงขึน้ มากนอยเทากับ
ความคลอยตามเห็นตาม และลมละลายไปตามมันอยางไมมีความสํานึกตัวเลยนั้นแล
ทั้งๆ ที่ศาสนธรรมอันเปนเครื่องฉุดลากมีอยู แตจิตใจไปทางต่ําเสียมากกวาจะมา
ทางศาสนธรรม ก็จําเปนตองไดถกู ลอยแพไปตามนั้น นี่เราทั้งหลายไมใชประเภท
ลอยแพ เปนประเภทที่จะแหวกวายตัวเองใหหลุดพนเต็มสติกําลังความสามารถของ
ตนดวยกัน
อยูในสถานที่ใด อิริยาบถใด จงมีความตั้งทาตั้งทางอยูดวยสติ อยาถือการ
ประกอบความพากเพียรวาเปนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา วาเปนสิ่งที่นาอิดหนาระอา
ใจ วาเปนสิ่งที่ทํายากแกยาก ตะเกียกตะกายลําบากลําบน การตะเกียกตะกาย การ
อุตสาหพยายามนี้ เปนวิถีทางเดินของผูจะหลุดพนจากทุกขภัยทั้งหลาย ไมใชเปน
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ทางเดินของผูจะกาวลงสูฝายต่ําอันเปนแหลงแหงโลกันตรนรก มืดบอดทั้งวันทั้งคืน
จิตใจถูกเผาผลาญอยูกับสิ่งต่ําทรามทัง้ หลายนั้น
ในครั้งพุทธกาลทานเอาจริงเอาจัง คําวา พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ดี สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ ก็ดี ใหพึงระลึกนอมธรรมะจากองคทานมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้ง
ความละเอียดในการดําเนินของทาน พรอมทั้งความรูความเห็นของทานเขาสูใจของเรา
เพื่อไดเปนคติตัวอยางอันดี ทีจ่ ะประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามรองรอยที่ทานดําเนิน
มาและรูเห็นมาแลว
คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เราก็ทราบแลววามีความลําบากลําบนขนาดไหน นี่จง
นอมนํามาประทับไวที่ใจของเรา
พระศาสดาของเราผูทรงบุกเบิกทางสุคติแกสัตว
ทั้งหลายพระองคแรก ไมเคยไดรับความสะดวกสบายเลยตั้งแตวันเสด็จออกทรงผนวช
จนกระทัง่ วันตรัสรู เหมือนกับอยูในแดนนรกดีๆ อยาวาเหมือนติดคุกติดตะรางเลย
เพราะพระองคละเอียดออนมากในความเปนกษัตริย เวลาเสด็จออกทรงผนวชเชนนั้น
มีความลําบากลําบนแสนสาหัสในบรรดาปจจัย ๔ นอกจากนั้นกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมี
อยูในพระทัย อันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพัสถานไพรฟาประชาชีทั้งแผนดินมีจํานวนมาก
มีน้ําหนักที่สุดที่พระองคจะตองสลัดปดออกจากสิ่งทั้งหลายเหลานี้อยูตลอดเวลา หา
ความผาสุกสบายไมไดเลย เวนเฉพาะเวลาหลับสนิทเทานั้น
เราไมมีบริษทั บริวาร ไมมีไพรฟาประชาชี ไมไดเคยเปนพระเจาแผนดินออกมา
บวชดวยความสะดวกสบายยิ่งกวาพระพุทธเจาเปนไหนๆ
แมการประกอบความ
พากเพียรก็มีพระโอวาทคําสั่งสอน ทรงแสดงไวโดยถูกตองทุกแงทุกมุมในการดําเนิน
ไมลําบากลําบนเหมือนพระองคที่ทรงขวนขวายโดยลําพังพระองคเอง ไมมีใครบอกใคร
สอน นี่ผิดกันอยูมาก พวกเรานับวามีภาระเบาบางในการประกอบความพากเพียรมาก
ทีเดียว เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาผูทรงเปนกษัตริยแลว
อาหารปจจัย จะไปทีไ่ หนอยูที่ใดเต็มไปหมด สมบูรณบริบูรณดวยศรัทธา
ประชาชนทัง้ หลาย ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสตอพระพุทธศาสนาอยูแลว และมีความ
สนใจเลื่อมใสตอทานผูปฏิบัติดีเปนประจํานิสัยไมบกพรองเลย เพราะฉะนั้นพระไปที่
ไหนจึงไมอดอยากขาดแคลนในบรรดาปจจัยสี่ ซึ่งผิดกันกับพระพุทธเจาอยูมาก
ทีนี้บรรดาสาวกที่ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา
ก็รองลําดับจาก
พระพุทธเจาลงมาในเรื่องความสะดวก
บรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกวา
พระพุทธเจาในบรรดาปจจัยสี่ เพราะเขาเกิดความเชื่อความเลื่อมใสแลว แมเชนนั้น
ความยินดีในการ
ทานก็ไมไดยินดีในปจจัยทั้งสี่ยิ่งกวาความยินดีในอรรถในธรรม
ประกอบความพากเพียรเพื่อความหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น ซึ่งเปนสิง่ ที่
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๔๐๖

๔๐๗

นายินดีมาก นาถือเปนคติไดดมี าก ชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลไดมอบเปนพุทธบูชา ธรรม
บูชา จนกระทั่งไดกลายเปนสังฆบูชาขึ้นภายในองคทานเองแตละองคๆ ลวนแลวแต
ทานไดรับความลําบากลําบนมาดวยกันทั้งนั้น
เพราะธรรมเปนสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐ
ใครเจอแลวใครเห็นแลวตองนับวันที่
เจริญรุงเรืองขึ้นไปโดยลําดับ จนกลายเปนความวิเศษเลิศเลอเพราะอํานาจแหงธรรม
สวนกิเลสนั้น ไมมกี ิเลสประเภทใดทีจ่ ะทําใหบุคคลไดรับความผาสุกเย็นใจ นอนใจและ
ถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลย
กิเลสมันรู มันรูวาธรรมนี้เลิศยิ่งกวามันเปนไหนๆ เพราะฉะนั้นมันจึงปดปอง
กําบังเอาไวหมดอยางมิดตัว ไมใหรูกลมายาของมันเลย ในบรรดาที่แสดงออกมันตอง
อยูฉากหลังทั้งนั้น แสดงแตกลอุบายหรือนโยบายออกมา อันเปนเครื่องหลอกลวงสัตว
โลกใหหลงใหลและติดจมอยูกับมันเทานั้น จึงเปนความฉลาดของมันอยูมากทีเดียว
ดวยเหตุนี้ผูประกอบความพากเพียร จึงมักจะเอนไปสูความดึงดูดของมันอยู
เสมอ ไมวาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ไมวาจะอยูในอิริยาบถใด จะเอนจะเอียงไป
เพราะความดึงดูดของมันอยูนั่นแล ดึงดูดเขาสูความขี้เกียจขี้คราน ดึงดูดเขาสูความ
ทอถอยออนแอ ดึงดูดเขาในความวาสติปญญานอยไมสมควรแกศาสนธรรม ดึงดูดเขา
สูความเปนผูมีอํานาจวาสนานอยไมสมอรรถสมธรรม ไมคูควรแกมรรคผลนิพพาน
หรือไมคูควรแกศาสนธรรมของพระพุทธเจา
เหลานี้ลวนแตเปนกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลส ทีจ่ ะใหพรากใหลมเหลวจาก
ธรรมถายเดียว หากเราไมปฏิบัติธรรมใหเหนือกวากิเลสเหลานี้ เราจะไมทราบวาสิ่ง
เหลานี้คือกลมายาของกิเลสทั้งมวลไดเลย
ตอเมื่อไดปฏิบัติตนใหผานไปโดยลําดับ
เมื่อไรนั้นแลปดไมอยู กิเลสประเภทตางๆ มันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไมพน
สติปญญานี้ไปได
นี่ละที่พระพุทธเจาไดทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอยางถึง
พระทัย เพราะพระปรีชาสามารถเหนือกิเลส
เพราะฉะนั้น เวลาประกาศธรรมสอนโลก จึงเต็มไปดวยพระเมตตาใหสัตวโลก
ทั้งหลายไดพนจากภัย จากโลกันตะที่เต็มไปดวยมหันตทุกขนั้นจริงๆ และทรงมุง หวัง
ใหสัตวโลกทั้งหลายไดเห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรยของธรรม ที่กระเทือน
อยูภายในพระทัยของพระองค ใหสัตวโลกทั้งหลายไดรูไดเห็นอยางพระองคจริงๆ ดวย
เหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะมีพระเมตตาเปนพื้นฐาน ไม
สักแตวาประกาศธรรมสอนโลกแบบปาวๆ ไป เปนกิริยาหรือเปนขนบธรรมเนียมเปน
ประเพณี อยางนั้นไมมีในพระพุทธเจา แตเต็มไปดวยพระเมตตาตอสัตวโลกจริงๆ
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งานในหนาที่ของพระพุทธเจาดังที่เคยไดยินอยูเสมอวา พุทธกิจ ๕ นั่นละ
พระองคไมทรงปลอยวางเลย
นอกจากเปนบางขอที่จะลดหยอนผอนผันไปตาม
เหตุการณนั้นๆ เทานั้น แตแมจะทรงผอนผันก็ไมไดลดละทางพระเมตตา ทรงผอนผัน
ไปตามกาลตามเวลา เชน เวลาพระองคประทับอยูที่ปาเลไลยก ทรงจําพรรษาอยู
พระองคเดียว นั่นไมมบี ริษัทบริวาร ไมมีภิกษุสงฆทงั้ หลายเขาไปฟงพระโอวาทจาก
พระองค ก็ทรงงดไปในตัวอยางนี้เปนตน นอกจากนั้นพระองคจะทรงทําหนาที่ดวย
พระเมตตาจริงๆ ทุกสัดทุกสวนไมมีบกพรองเลย
นี่แหละเรื่องความเห็นประจักษพระทัย ทั้งโทษแหงสิ่งที่เปนภัยทั้งหลาย ทั้งคุณ
แหงสิ่งที่เปนคุณทั้งหลาย พระองคทรงสัมผัสรับรูไวหมดทุกอยาง จึงไมมีที่สงสัย การ
ประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหนวยทั้งฝายโทษฝายคุณ แยกแยะออกเปน
แขนงๆ ทั้งฝายโทษ แยกแยะเปนแขนงๆ ทั้งฝายคุณ ซึ่งมีคุณหนักเบาตางกันอยางไร
พระองคทรงเปดเผยโดยตลอดทั่วถึง สัตวโลกผูที่จําเจอยูดว ยความทุกขความทรมาน
มาตั้งแตกัปไหนกาลใด ซึ่งพอมีอปุ นิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศ
เลอจากพระพุทธเจาแลว ใครจะนอนใจอยูเฉยๆ ได เมื่อไดฟงศาสนธรรมที่ประกาศ
กังวานอยูกับหูกับหัวใจของตนแทๆ ดวยความสัตยความจริง และดวยพระเมตตาของ
พระพุทธเจาอยางแทจริงแลวตองตื่น สัตวโลกตองตื่น ตองยอมรับความจริง
คําวาความจริงมีทั้งสองอยาง ความจริงทางฝายโทษก็เปนความจริงอยางหนึ่ง
คือทุกขจริงๆ ฝายสมุทัยก็สรางทุกขเผาลนจิตใจของสัตวจริงๆ ฝายมรรคก็สราง
ความสุขใหแกสัตวโลกจริงๆ และฟงอยางถึงใจ เมื่อเปนเชนนั้นกําลังใจทีไ่ ดรับ ความ
เชื่อความเห็นประจักษทงั้ ฝายโทษทัง้ ฝายคุณรวมเปนกําลังเขาสูจติ ใจดวงเดียว ทําไม
จะไมแสดงพลังขึ้นมาอยางเต็มที่ และประกาศตนออกมาเปนความพากเพียร เปน
ความอุตสาหพยายาม เปนความใฝอกใฝใจ เปนความมุงมั่นในทุกอิริยาบถ ที่จะกาวให
พนจากภัยจากเวรทั้งหลายเหลานั้นไปดวยอรรถดวยธรรม
นี่แหละบรรดาสาวก
ทั้งหลายที่ไดยินไดฟงจากพระพุทธเจา จากพระโอษฐของพระองคเองซึ่งเปนศาสดา
องคเอก จึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใส บางทานไดรูอรรถรูธ รรม เห็นอรรถเห็นธรรม
พนจากทุกขไปโดยลําดับลําดา และพนไปไดโดยสิน้ เชิงตอพระพักตรของพระพุทธเจามี
จํานวนมาก
ดังทีเ่ ราทั้งไดเห็นในตํารับตําราวา
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรด
เวไนยสัตวอยูนั้น บรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษทั เปนตน ไดบรรลุธรรมถึงที่สุดวิมตุ ติ
พระนิพพานจํานวนไมนอย นั่น นี่แลของจริงตอของจริงเขาประสบกันยอมสนิทกันได
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อยางงายดายไมยากอะไรเลย ผูฟงก็ฟงดวยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆ เชื่อในเหตุใน
ผลตามหลักธรรมทีพ่ ระองคทานสอนจริงๆ จึงเกิดผลประจักษในขณะนั้น
ธรรมทั้งโทษทั้งคุณที่ทานแสดงในครั้งพุทธกาล และมีอยูกับพุทธบริษัทในครั้ง
พุทธกาลกับสมัยปจจุบันนี้ เฉพาะที่มีอยูกับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแปลกตางกันบาง
เปนธรรมชาติความจริงอันเดียวกัน เปนสัจธรรมอันเดียวกัน ไมไดนอกเหนือไปจากสัจ
ธรรมทั้งสีป่ ระการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้
พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจ แนะนําสั่งสอนใหเปนผูมีศีล มีสมาธิ มี
ปญญา เพือ่ จะใหรูถึงเรื่องทุกขสัจอยางจริงใจ และรื้อถอนสมุทัยสัจอันเปนเสี้ยนหนาม
หรือเปนหอกเปนหลาวทิ่มแทงหัวใจสัตวโลก ใหเกิดความทุกขทรมานขึ้นมาอยางถึงใจ
เชนเดียวกัน ทุกขสัจก็มีอยูในกายในใจของเราแลวเวลานี้ สมุทัยสัจประกาศตัวอยาง
โจงแจงอยูทกุ อิริยาบถในหัวใจของเรา ที่ออกแสดงไดบางไมไดบาง หรือออกแสดง
ไมไดก็คือมรรค ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็ไดยินไดฟงอยูเวลานี้
มรรคคืออะไร ก็คือสติ คือปญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ไดแกภูมิปญญา
สัมมาสติ ถามีธรรมทั้งสามประเภทนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจอยูแลว สัมมาสมาธิก็
จะเกิดขึ้นเพราะการทํางานโดยชอบธรรม สัมมากัมมันตะ การงานชอบของผูจะรื้อถอน
ตนออกจากทุกข คืองานถอดถอนกิเลสเทานั้นเปนงานสําคัญมาก เชน งานเดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนา งานรักษาจิตของตนดวยสติ พินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวของกับตนทั้งดีชั่ว
ประการตางๆ ซึ่งสัมผัสสัมพันธกันอยูทุกขณะดวยสติและปญญาโดยสม่ําเสมอ นี่ชื่อวา
ผูสรางมรรคขึ้นมาภายในใจ
การนํามรรคออกแสดงตอสูขาศึกคือสมุทัย ขาศึกมันแสดงออกมาในแงใด เชน
แงรัก รักอะไร สิ่งที่รักนั้นมันคืออะไร นี่สติปญญาจอเขาไป คลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้น วัตถุ
ที่รักนั้นมันคืออะไร คลี่คลายดูใหตลอดทั่วถึงดวยความสนใจตามหลักของสติปญญา
จริงๆ ตลบทบทวนดูใหเห็นอยางชัดเจนแลว สิ่งที่รักหรือนารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะ
ปญญา
สติปญญาชะลางความจอมปลอมในความที่วารักนั้นออกไปไดโดยลําดับ
จนกระทัง่ ออกไดหมด นี่แลปญญาสรางขึ้นมาทีใ่ จ ชะลางสิ่งจอมปลอม ความสกปรกที่
กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไวทั้งภายนอกทั้งภายใน
ภายนอกมันก็ไปฉาบทาไวตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส เครื่องสัมผัส
ตางๆ ภายในมันก็มาฉาบทาไวที่สัญญา ออกจากตา เรียกวาฉาบทาไปตั้งแตตา หู จมูก
ลิ้น กาย เปนลําดับลําดา มีแตเครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งมวล เวลาเจอเขาไปจะเปนได
ยินก็ดี ไดเห็นก็ดี สัญญาความสําคัญมั่นหมาย สังขารความคิดความปรุงตางๆ จะแสดง
ขึ้นมาภายในจิตใจ นี่ฉาบทาขึ้นมาเปนขั้นๆ ตอนๆ
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เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญ
 ญาพิจารณาทั้งขางนอกที่มันฉาบทาไวตรงไหน ชะลาง
ที่มันฉาบทาภายนอกนั้น แลวยอนเขามาชะลางภายในที่มันฉาบทาเอาไว เมื่อเห็นสิ่ง
เหลานั้นอยางชัดเจนดวยปญญาแลว ทําไมปญญาจะไมยอนกลับเขามาหาตัวโกหก ซึ่งมี
อยูภายในอันเปนตัวเหตุสําคัญนี้เลา ตองยอนเขามา การใชสติปญญาตองใชอยางนั้น นี่
แลการพิจารณาใหพิจารณาอยางนี้ ใหถือเปนจริงเปนจังที่วา สัมมากัมมันตะ แหงการ
งานชอบในวงปฏิบัติ
สัมมาวาจา เราก็กลาวตามหลัก สัลเลขธรรม ๑๐ ประการ ดังที่เคยกลาวไว
แลวนั้น ไมนําโลกสงสาร การบานการเมือง การซื้อการขาย เรื่องหญิงเรื่องชาย เรือ่ ง
กิเลสตัณหามาพูดมาสนทนากัน มาเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ใหเกิดความฟุงเฟอเหอเหิม
ไปตามสิ่งทีพ่ ูดที่สนทนาเหลานั้น แลวนํากิเลสกองทุกขเขามาเพิ่มเติมเขาอีก ทาน
เรียกวา สัลเลขธรรม พูดอะไรลงไปเปนสิ่งที่ใหเกิดกําลังใจจะประกอบความพากเพียร
ใหเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนคติเตือนใจและ
การชะลางกิเลสประเภทตางๆ ไปในตัว เพราะการไดยินไดฟง สัลเลขธรรม จากกัน
และกัน นั่น สัมมาวาจา การกลาวชอบในวงปฏิบัติ
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงจิตใจของตนดวยอรรถดวยธรรม อยานํายาพิษ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาเขามาเลี้ยงจิตใจ มันจะเปนพิษภัยเผาลนจิตใจให
เกิดความเดือดรอนวุนวายยิ่งกวายาพิษเปนไหนๆ
พยายามรักษาจิตใจของตนดวย
สติปญญาใหดี โอชารสแหงธรรมก็คือสมาธิเปนพื้นฐาน จะปรากฏเปนความรมเย็น
ขึ้นมาภายในใจตามขั้นแหงสมาธิ และใชปญญาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งตางๆ ซึง่ จิต
ไปสําคัญมั่นหมายใหเห็นแจงชัดเจนไปโดยลําดับลําดา นี่เรียกวาเลี้ยงชีพชอบ รักษาใจ
ชอบ นําอาหารคือธรรมารสเขาสูใจอยางชอบธรรม ไมนาํ กิเลสตัณหาอาสวะประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนเหมือนยาพิษเขามาเผาลนจิตใจ ใหยนเขามาอยางนี้นักปฏิบัติ นี่เรียกวา
สัมมาอาชีวะทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา
สัมมาวายามะ ก็เพียรชอบ ดังที่เคยกลาวไวแลว เพียรละสิง่ ไมดีทงั้ หลาย นี่มัน
ก็ครอบไปหมดแลวที่อธิบายมานี้ ทานกลาวไววาเพียรในสถานที่ ๔ สถาน หรือเพียรใน
ลักษณะ ๔ นี่เคยอธิบายมามากแลว จะงดไมอธิบายในที่นี่
สัมมาสติ ทานวาใหระลึกในสิ่งใดละ ก็ระลึกในสิ่งทีจ่ ะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั้น
แล เชน ระลึกในสติปฏฐาน ๔ พิจารณากายก็มีสติ พิจารณาเวทนาก็มีสติ พิจารณาจิตก็
มีสติ ธรรมารมณทั้งหลายที่เกี่ยวของกับใจ เกิดขึน้ กับใจ เกิดแลวดับ ดับแลวเกิด ทั้ง
อดีตอนาคตปรากฏอยูในปจจุบันทุกเวลา ก็พิจารณาดวยสติ พิจารณาอยูเชนนี้ ถาจะ
พิจารณาใหจิตเปนไปในทางสมถธรรม ก็มีสติกํากับคําบริกรรมของตน เรียกวา
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สัมมาสติ จากนั้นก็เปน สัมมาสมาธิ คือสมาธิที่ชอบธรรมขึ้นมาภายในใจ นี่คือการ
สรางอรรถสรางธรรม สรางเครื่องมือบุกเบิก สิ่งทีต่ ีบตันรัดรึงหัวใจเราใหเบิกกวาง
ออกไป เพื่อใจจะไดกาวไปดวยความสะดวกโดยลําดับลําดา ไมตีบตันอั้นตูอยูกับความ
บีบบังคับของสิ่งที่กลาวเหลานี้
มีศาสนธรรมเทานั้น หรือธรรมเทานั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหลานี้ เพิกถอนสิ่ง
ทั้งหลายที่หุมหอมาตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวนนี้ใหแตกกระจายออกไป หรือเพิกถอน
ออกไป กวางออกไป การกาวเดินก็สะดวก จิตใจที่มีสมาธิ ความวุนวายหางเหินไป
จิตใจสงบยอมอยูสะดวกสบาย จิตใจทีม่ ีปญญาเพราะการพินจิ พิจารณาสิ่งที่กีดขวาง
จิตใจ จิตใจยอมกาวไดดวยความสะดวก ยิ่งปญญามีความฉลาดแหลมคมมากเทาไร ก็
ยิ่งเบิกทางใหกวางขวางตอตนเองไดมากเทานั้น ไปดวยความราบรื่น ไปดวยความ
สะดวกสบาย ไปดวยความรูจริงเห็นจริง ไมหลงไมหลอกตนเอง ปญญาแทยอมไม
หลอกตนเอง และเปนไปดวยความราบรื่น สิ่งใดที่กีดขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสําคัญ
ผิดตางๆ พิจารณาคลี่คลายใหเห็นไปหมด เหมือนกับฟาดฟนสิ่งที่กีดขวางทางเดินของ
ปญญา ใหปญญาไดกาวไปโดยลําดับ ดังทีเ่ คยพูดใหฟงแลว
ฐานสําคัญที่สุดก็คือกาย
กายนอกก็ตามกายในก็ตามจงพิจารณาใหละเอียด
ทั่วถึง เปนสัจธรรมดวยกัน เปนมรรคดวยกันทั้งขางนอกทั้งขางใน พิจารณาคลี่คลายให
เห็นอยางแจมแจงชัดเจน อยาเสียดายงานใดยิ่งกวางานพิจารณาในเวลานั้น พิจารณา
เพื่อรูพ ิจารณาเพื่อเห็นจริงๆ ตามความจริงที่มอี ยู และเพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สําคัญ
มั่นหมายวาสวยวางาม วานารักใครชอบใจเหลานั้นออกดวยปญญา พิจารณาใหหยั่งถึง
ความจริงวา ไมมีอะไรเปนของสวยของงาม นอกจากเปนของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัว
เรา ตัวสัตวตัวบุคคลไมเลือกหนา เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้น ตามหลักความ
จริงเปนอยางนี้ ปญญาพิจารณาสอดแทรกเขาไปใหทะลุปรุ โปรง ทัง้ ภายนอกตั้งแต
ผิวหนังเขาไปถึงภายในที่เนาเฟะไปดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย ใหเห็นชัดเจนดวย
ปญญาแลว อันไหนงาม อันไหนสวย อันไหนนารักใครชอบใจ ไมมเี ลยในรางกายทุก
ราง มีแตกิเลสจอมโกหกทั้งนั้นมาปกเสียบเอาไว
เวลาพิจารณาเขาไปจริงๆ แลวมีแตความจอมปลอม ความจริงแทก็คือมันไมได
สวยมันไมไดงาม มีแตของปฏิกูล เวลาแตกสลายลงไปเปนอะไร เมื่อสลายลงไปสวนดิน
ก็เปนดิน เพราะมันเปนดินอยูแลวตั้งแตอยูในรางของคน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟอยู
แลวตั้งแตอยูในรางของคนของสัตว แตกออกไปแลวมันจะไปเปนอินทร เปนพรหม
เปนสวรรค นิพพานที่ไหน มันก็ตองเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟ ตามหลัก
ธรรมชาติของตนนั่นแล นี่คือปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นชัดเจน นีค่ ือการเบิกสิ่งที่
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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กีดขวางลวงตาเราดวยปญญาความเห็นแจงชัดเจน ไมมีคําวาตีบตันอั้นตูเลยแหละ ถา
นํามาใชตองเปนปญญาวันยังค่ํา
เมื่อปญญาไดหยั่งเขาถึงไหนยอมจะทราบชัด แลวหายสงสัยๆ ปลอยวางกันเปน
ลําดับลําดา และปลอยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรูรอบขอบชิด เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบๆ
รูแลวมันจะไปไหนจิต พิจารณาสวนหยาบรูแลวก็เทากับไดปราบกิเลสประเภทหยาบ
ที่มาฝงขวากหนามไวในวัตถุตางๆ เชน รางกายของเราเปนตน ออกหมดโดยสิ้นเชิงนัน่
แล มันจะไปไหนอีกกิเลส จะพาเหาะเหินเดินฟาไปไหน นอกจากจะหดตัวเขาไปหาที่
หลบซอนเทานั้น เมื่อถูกตีตอนเขาไป ฟาดฟนเขาไปดวยสติปญ
 ญา
คําวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนอาการหนึ่งๆ ตามหลักธรรมชาติของ
เขา เปนแตกิเลสมาเปนเจาของ เพราะกิเลสเปนพื้นใหเกิดอยูแลว มันตองถือเปน
เจาของ สัญญานํามาใชใหเปนกิเลส สังขารปรุงขึ้นมาใหเปนกิเลส วิญญาณรับทราบมา
ก็ใหเปนกิเลส เวทนาเกิดขึ้นมามากนอยใหเปนกิเลสทั้งมวล เรื่องของกิเลสจะใหเปน
ธรรมไปไมได ตองเปนกิเลสวันยังค่ํา นี่กิเลสสรางตัวของมันตามแขนงตางๆ อยางนี้
เอา. พิจารณาเขาไป ตัดฟนเขาไป เวทนา ความสุข ความทุกข มีทั้งทางรางกาย
และจิตใจ เวทนาไมไดเปนกิเลส ตามหลักธรรมชาติมันเปนความจริงอันหนึ่งเทานั้น
ความสําคัญวาเราเปนทุกขหรือเราเปนสุข หลงทั้งสุข หลงทั้งทุกข หลงทัง้ อุเบกขาเฉยๆ
ซึ่งมีอยูทั้งสวนรางกายและจิตใจนี้ตางหากเปนกิเลส ความหลงความสําคัญนั่นแหละ
เปนกิเลส พิจารณาเขาไปจริงๆ นามธรรมทัง้ สี่เหลานี้ก็ไมไดเปนกิเลส เวทนาตางๆ นี้
ไมเปนกิเลส
เมื่อรูตัวสําคัญมั่นหมายแลว ตัวสําคัญนั้นก็ถอยเขาไป เวทนาซึ่งจะมีอยูบาง
ในทางรางกายและจิตใจที่ยังไมรอบก็เบาลงไปมาก และเห็นเงื่อนกันไปโดยลําดับ ไม
หลงอยางมืดมิดปดตาเหมือนแตยังไมเคยไดพจิ ารณา เวทนาสวนไหนที่เปนสวนหยาบ
เกี่ยวกับรางกายก็รูชัด เวทนาทางรางกายนี้ปลอยวางได เขาใจได สวนเวทนาที่อยู
ภายในจิต สวนมากมักจะสุขอยางละเอียด ยอมจะทราบและปลอยวางเชนเดียวกันเมื่อ
มรรคมีกําลัง สุขเวทนาก็เหมือนกับปลาที่อยูในของนั้นแหละ ยังไงมันก็ไมพนทีจ่ ะตม
แกงจนได จะใหมันโดดลงไปหาน้ําบึงน้ําบอทํานบใหญๆ เหมือนแตกอนมันโดดไป
ไมไดแลว นอกจากรอวันเวลาตายอยูทาเดียว สุขเวทนาอันเปนสวนสมมุติภายในใจก็
เชนกัน รอวันเวลาจะดับลงสูสมมุติอยูเทานั้น เมื่อบรมสุขอันมิใชสมมุตเิ ขาครองใจ
เพราะความรูแจงแทงทะลุของสติปญญา ดังนั้นจงพิจารณาเขาไปจนเปนทีเ่ ขาใจและถึง
ขั้นปลอยวางอยางหายหวง
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สัญญามันหมายอะไรบาง ความหมายอยางนั้นหมายอยางนี้ ความสําคัญอยาง
นั้น สําคัญอยางนี้ นั้นเปนเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช วิญญาณรับทราบก็เปนกิเลส
ก็พิจารณาเชนเดียวกับที่เคยพิจารณาในเวทนามาแลวดวยปญญานั้นแล มันก็เขาใจ
เมื่อเขาใจแลวสิ่งเหลานี้ก็เพียงแตเปนวิญญาณรับทราบ เพียงแตเปนสัญญาความจํา
เฉยๆ ไมไดจําใหเปนกิเลส ไมไดรบั ทราบเพื่อกิเลส กิเลสก็ถอนตัวเขาไปๆ
สุดทายเรื่องอาการทั้งหา คือ รูปขันธ ไดแกรางกายของเรา เวทนาขันธซึ่งมีอยู
ภายในรางกาย สวนจิตใจนั้นยกไวกอน สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ก็รูแจง
ชัดเจนขึ้นภายในใจไมเปนที่สงสัยแลว กิเลสก็รวมตัวของมันเขาไป ตะลอมตัวเขาไป
เพนพานออกมาไมได ถูกสติปญญาฟนแหลกแตกกระจาย จึงตองหดตัวเขาไปหาที่
หลบซอน นี่ละการพิจารณา ตามความจริงเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น
การพิจารณาของนักปฏิบัติ เมื่อปญญาถึงขั้นใดภูมิใดแลวจะทราบตนโดยลําดับ
ลําดา ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายปญญาจะทราบทั้งสองดานไปพรอมๆ กัน เมื่อกําลังของ
ปญญามีมาก กิเลสก็ออนกําลังลงไป สติปญญายิ่งมีความแกลวกลา มีความกลาหาญ
ชาญชัยไมสะทกสะทาน คําวาขี้เกียจขี้ครานอันเปนเรื่องของกิเลสนั้นหายหนาไปหมด
มีแตขยับตัวดวยความเพียรทั้งวันทั้งคืน นั่นเรือ่ งของมรรคมีกําลังเปนอยางนั้น นัก
ปฏิบัติจงจําไวและปฏิบัติใหรูใหเห็น ใหเปนสมบัติของตนเองขึ้นมาที่ใจดวงนี้ จะหาย
สงสัยโดยประการทั้งปวง
ทีนี้นําสติปญญาปรมาณูพุงเขาสูจดุ มหาสมมุตมิ หานิยม ที่พาใหสัตวจมแหลก
อยูในวัฏวนนี้หาที่ออกไมได ไมรทู ี่ออก ไมรทู ี่เกิด ไมทราบวาใครเกิดเปนอะไรบาง
เคยตายที่ไหนบาง เคยหาบเคยหามทุกขมาอยางไรบาง สติปญ
 ญาพังลงไปในจุดนั้นจน
แตกกระจายลงไปแลว ทําไมจะไมรวู าอะไรพาใหเกิดพาใหตายที่นี่ ก็มีกิเลสอยางเดียว
เทานั้นเปนเชื้ออันสําคัญพาใหเกิดพาใหตาย พาใหรับความทุกขความลําบากมา ธรรม
แทไมไดพาใหทุกขใหลําบาก มีแตพาใหเปนความสุขความสบายตามขั้นของธรรม ตาม
ขั้นของความดีงามเทานั้น
สิ่งที่ใหเกิดความทุกขมากนอยเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เห็นไดชัด รูไดชดั ยิ่ง
กิเลสแตกกระจายออกไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงดวยแลวก็เทากับฟาดินถลมนั่นแล จะไม
กระเทือนสามโลกธาตุไดยังไง เพราะตัวนี้เปนผูทอ งเที่ยวในสามแดนโลกธาตุนี้ เมื่อถูก
พังทลายกันลงภายในจิตใจนี้แลว เอาที่นี่เปนยังไงจิตดวงนี้
อวกาศของธรรมกับ
อวกาศของโลกผิดกันอยางไร นี่รูไดชัด อวกาศของจิตที่บริสุทธิ์นี้สูญไปไหม อวกาศ
ของโลกไมไดสูญ ถาสูญไมเรียกวาอวกาศ เปนธรรมชาติมีอยูตามหลักธรรมชาติของ
อวกาศนั้น
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๔๑๓

๔๑๔

อวกาศของจิตที่หลุดพนจากสิ่งดึงดูดทั้งหลาย คือ มหาสมมุติมหานิยมนี้เปน
อยางไร แมไมเคยรูก็ตาม เมื่อรูเขาแลวไมสงสัย ไมเคยเห็น เห็นเขาแลวไมสงสัย ไม
เคยเปน เปนเขาแลวไมสงสัย ไมตองหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วๆ
ไป มี สนฺทิฏฐิโก เทานั้นเปนที่แนบสนิทกับใจของตัวและกับจิตอวกาศนั้น
นี่แหละที่ไดพูดมาตั้งแตตนถึงเรื่องอวกาศของจิต อวกาศของโลก อวกาศของ
จิต ที่วา นิพพานจิตเปนเชนนั้น สูญไปไหน ใครเปนผูทรงอวกาศของจิตนั้น ถาสูญแลว
ใครมาทรง ไปเกิดหรือไมไปเกิดที่ไหนก็รูอยูแลววาหมดทางที่จะเกิดแลว รูอยูชัดๆ ตัด
ออกหมดขึ้นชื่อวากิเลสสมมุติทจี่ ะพาใหเกิด สมมุติก็คือกิเลสนั้นเอง ที่เปนภัยตอจิตใจ
มาเปนเวลานาน ละเอียดขนาดไหนก็ไดถูกทําลายไปหมดแลว เหลือแตอวกาศของจิต
ลวนๆ คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแล จะเรียกวาอวกาศก็ได เรียกวาอะไรก็ได เพราะโลกมี
สมมุติ ก็ตองแยกออกมาใชตามสมมุติของโลกเพื่อไมใหขัดกัน
เมื่อถึงขั้นจิตอวกาศแลว เปนอยางไรบางทีจ่ ิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่
ต่ําทรามทั้งหลาย ที่เต็มไปดวยทุกขและมหันตทุกขมาตลอดกัปตลอดกัลป ไมตองไป
คิดไปคํานึงไปใครครวญวามีก่ภี พกี่ชาติก็ตาม ถือเอาหลักปจจุบันนี้เปนตนเปนตัวสักขี
พยาน คราวนี้ไดพนแลว ความทุกขมีมากนอยไดเห็นประจักษและไดละโดยเด็ดขาด
ไดทําลายเชือ้ ของมันหมดโดยสิ้นเชิงแลว คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน ยังเหลือ
แต อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เทานั้น นั่น อวกาศของจิต
ทีนี้จิตที่พนจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแลวแมจะมีชีวติ อยู ครองธาตุขันธอยู ความคิด
ความรูความเห็นของจิตประเภทนี้ไมมีอะไรมากีดขวาง ไมมอี ะไรมากั้นกาง ไมมีอะไร
มาทําใหหนักใจใหเบาใจ ไมมีอะไรมาทําใหกลา ไมมีอะไรมาทําใหกลัว เปนธรรมชาติ
ของตนอยูโดยลําพัง เปนอิสระของตนอยูเชนนั้น
เพราะฉะนั้นการรูการเห็นความจริงทัง้ หลาย จึงตองเปดเผยอยูกับจิตดวงที่ไมมี
อะไรปดบัง ไมมีอะไรกดขี่นี้แล สามารถรูสามารถเห็น ถาพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ ก็
สามารถพูดไดทุกอยางไมอัดไมอั้น เพราะไมมีอะไรมากีดมาขวาง นอกจากกิเลสอยาง
เดียว สิ่งที่เห็นอยูมันก็ไมใหเห็น ควรที่จะพูดไดมันก็พูดไมไดเพราะไมรูไมเห็น รูก็รู
แบบงูๆ ปลาๆ ไมไดรูเต็มสัดเต็มสวนเต็มตามความจริงของสิ่งที่มีนนั้ ๆ เมื่อเปน
เชนนั้นจะรูไดเห็นชัดยังไง และจะพูดไดชัดเจนยังไงเพราะรูเห็นแบบงูๆ ปลาๆ ถาพูดก็
ตองพูดทัง้ งูๆ ปลาๆ ไปดวย
เมื่อไดสลัดสิง่ เหลานี้ออกหมด เบิกกวางหมด ใจเปนอิสระ เวิ้งวางไมมีขอบเขต
ไมมีประมาณ ไมมีอะไรเปนเครื่องปดบังหุมหอแลว รูก็รูจริง เห็นก็เห็นจริง พูดก็พูดได
จริง นั่น จะวาอาจหาญหรือไมอาจหาญก็ตาม เพราะพูดตามสิ่งที่มีที่เปนที่รูทเี่ ห็นอยู
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นั้นนะ ทําไมจะพูดไมได เห็นยังเห็นได รูยังรูไ ด ทําไมพูดไมได เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ดั้งเดิม พระพุทธเจามาประกาศธรรมสอนโลก ประกาศสิ่งที่มอี ยูเห็นอยูตามที่พระองค
ไดรูทุกสิ่งทุกอยางแลวนี่แล นํามาสั่งสอนโลก กวางขนาดไหนความรูของพระพุทธเจา
ลึกซึ้งขนาดไหน เพราะไมมีอะไรปดบังลี้ลับ ทะลุไปหมด จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก
ดวยความเวิ้งวาง ไมมีอะไรมาปดมาบังมาหุมมาหอเลย
อาโลโก อุทปาทิ สวางโรอยูทั้งกลางวันกลางคืนตอความจริงทัง้ หลาย นี่แล
พระพุทธเจาทานรู สาวกทั้งหลายรูกันอยางนั้น เปนแตพุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจา
กับสาวกวิสัยนั้นตางกัน ความแคบความกวางนั้นตางกันตามวิสัย แตเรื่องรูความจริง
นั้นเหมือนกันหมด
นี่พูดทั้งโทษทั้งคุณของสิง่ ที่เกี่ยวของกับจิต คือทั้งธรรมทั้งกิเลส ใหทานผูปฏิบัติ
ทั้งหลายฟงและนําไปพิจารณา เอาจริงเอาจัง
เอา
พยายามปรับปรุงจิตของเราใหพุงออกนอกโลกสมมุตินี้ดูซจิ ะเปนยังไง
พระพุทธเจาอยูที่ตรงไหน พระพุทธเจามีกี่พระองค สาวกทั้งหลายมีจริงไหม มีกี่
พระองค จะไมถาม ความจริงอันเดียวกันกับที่รูอยูเห็นอยูประจักษใจนี้แล เปน
ธรรมชาติทกี่ ระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ตลอดที่วาธรรม
มีอยูจะไมมอี ะไรสงสัย เพราะธรรมชาติที่รูทเี่ ปนอยูกับตัวเองนี้ เปนธรรมชาติทบี่ รรจุ
ไวหมดแลว บรรดาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และธรรมทัง้ หลายที่มีอยูดังที่วา นี้
เปนธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัดทุกสวนไมมีที่สงสัยแลว
นี่แหละสถานที่ ถาพูดสถานที่ๆ หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอยาง ทรงแตขันธอัน
เปนสมมุติของโลกเทานั้น ดังพระสาวกทั้งหลายที่ทา นยังมีชีวิตอยู สวนจิตนั้นไดพน
แลว พนอยางนั้นเอง ดังที่กลาวนี้ ถึงจะคลุกเคลากันอยูกับโลกสมมุติ ธรรมชาตินี้ก็เปน
ธรรมชาติของตัวเอง สิ่งเหลานั้นก็เปนเรื่องของเขาเอง ตางอันตางจริงไมมาคลุกเคลา
กัน ไมมาประสับประสาน ไมมากระทบกระเทือนกัน ที่วาพนโลกพนอยางนี้
ธรรมที่กลาวมาทั้งมวลนี้ มีในครั้งใดไมมีในครัง้ ใด ธรรมมีอยูทุกครั้งทุกกาล
สถานที่ เปน อกาลิโก ขอใหหยั่งลงสัจธรรมทัง้ สี่นี้เถิด
จะถูกจุดที่ทํางานของ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย และจะถูกผลงานของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย
โดยไมตองสงสัย ที่ทํางานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี้แลเปนที่ทํางาน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานไดแกมรรคผลนิพพาน ก็เกิดขึ้นที่นี่ อยูที่นี่ เมื่อเราก็ไดปฏิบัติและบรรจุไวแลว
อยางสมบูรณ มีครบถวนแลวไมเปนที่สงสัย จึงไมมีอะไรที่จะใหเกิดความสงสัยในครั้ง
พุทธกาลกับครั้งนี้ วาธรรมของพระพุทธเจานั้นตางกันเพราะกิเลสตางกัน กิเลสก็เปน
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ประเภทเดียวกัน ธรรมก็ประเภทเดียวกัน แกวิธีเดียวกัน ยอมจะหลุดพนดวยวิธี
เดียวกันนี้เอง
ไมมีวิธีอื่นที่จะใหหลุดพน ไมวากาลใดสมัยใด มีวิธีเดียวนี้เทานั้นคือ ดําเนิน
ตามทางมรรค มีศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เพื่อปราบกิเลส คือ สมุทัย ไดแก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปนสําคัญใหสิ้นซากไปจากใจ นิโรธความดับทุกข
เมื่อดับกิเลสแลวจะเอาทุกขที่ไหนมาเกิดอีก เมื่อกิเลสแลทุกขดับโดยสิน้ เชิงแลวก็เปน
อวกาศของจิตเทานั้นเอง สวนสัจธรรมนี้เปนกิริยา หรือวาเปนสถานที่ทํางาน ผลที่ออก
จากสัจธรรมทั้งสี่นี้เปนอีกอยางหนึ่ง ดังทีเ่ คยกลาวอยูเสมอวา ผูรูวาทุกขดับ รูวาสมุทัย
ดับคืออะไร มรรคไดทําหนาที่เต็มทีแ่ ลว ปราบสมุทัยใหเรียบไปหมด นิโรธแสดงตัว
เต็มที่แลวก็ดับไปๆ เหมือนกันเพราะนี้เปนสมมุติ สวนผูรูวาสมุทัยทุกขดับไป เพราะ
มรรคปราบปรามเปนนิโรธขึ้นมา ผูรูนั่นแลคือผูบริสุทธิ์ ผูเปนจิตอวกาศยุติกันที่ตรง
นั้น
ใหพิจารณาใหดี ฟงใหดกี ารฟงธรรม ในขณะที่เราใชการใชงาน เรากําลังทํางาน
เครื่องมือจะปลอยวางไมได เชน เราทํางานดวยขวาน ขวานก็ตองติดมือ ทําดวยมีด มีด
ตองติดมือ ทําดวยสิ่ว สิ่วตองติดมือ
แตเมื่อเวลางานนี้เสร็จแลวสิ่วก็ปลอยเอง
เครื่องมือตางๆ ปลอยเองๆ นี่ศีล สมาธิ ปญญา ที่เรียกวามรรคๆ คือ เครื่องมือ
ทํางานปราบกิเลส ตองติดแนบกับตัวเองในเวลาทํางาน เมื่อปราบกิเลสใหเรียบวุธลงไป
หมดแลว ไมมีอะไรเหลือแลว เครื่องมือนี้ก็เปนธรรมชาติที่ปลอยตัวเองโดยไมตอง
บังคับ
ดังทีเ่ คยกลาวเสมอวา อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา นี่ทางเดิน ปลอยไมได พิจารณาให
เห็นชัดเจนตามหลักของ อนิจฺจํ ตามหลักของ ทุกฺขํ ตามหลักของ อนตฺตา ดวย
สติปญญา พอพรอมแลวเต็มที่แลว ปลอยวางลงตามความจริง ไมวาอะไรเปน อนิจจฺ ํ
ไมวา อะไรเปน ทุกฺขํ ไมวาอะไรเปน อนตฺตา ตางอันตางจริงแลวไมทะเลาะกัน นี้แหละ
เรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอน ผูฟงจึงตองแยกแยะ เพราะการเทศนนี้เทศนหลายขั้น
หลายตอนหลายตลบทวน เพื่อความเขาใจแจมแจงแกผูฟง ทัง้ หลายนั่นแล
สรุปความลงแลว ตลาดแหงมรรคนิพพานอยูที่สัจธรรม ไมอยูที่ไหน เอาอันนี้
ใหได เรงลงใหเต็มฝมือของเรา สติปญญามีเทาไรเอามาพินจิ พิจารณาใหเห็นชัด ให
หมุนเปนธรรมจักรไปดังที่ทานอธิบายไวแลวนั้นเปนไร มหาสติมหาปญญา พอเริม่
ปฏิบัติก็จะใหเปนมหาสติมหาปญญาเลยทีเดียวไดยังไง แมแตเด็กเกิดขึน้ มาทีแรกมัน
ไมเห็นเปนผูใหญ ตองไดรับการบํารุงรักษาปรนปรือกันไป หมดเทาไร สิ้นเปลื้อง
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เทาไร ปจจัยทีเ่ ปนเครือ่ งบํารุงรักษาเด็กแตละคนๆ มันจึงไดเปนผูใหญเหมือนเราๆ
ทานๆ ได
สติปญญาก็จําตองอาศัยการบํารุงรักษาเชนเดียวกัน เมื่อบํารุงรักษาอยูไมหยุด
ไมถอยก็มีความแกกลาสามารถขึ้นมา จนกลายเปนมหาสติมหาปญญา แลวฟาดฟน
หั่นแหลกกิเลสจะเปนประเภทใดก็ตาม แหลกแตกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย
ทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไวไนใจตัวเองนั่นแล จะเปนผูมคี ุณคาอันสูงสุด
ใครเสกไมเสกใครสรรไมสรรก็ตามเถอะ เจาของเองก็ไมเสก พอตัวแลวเสกหาอะไร
นอกจากมีแตความออนโยนดวยความบริสุทธิ์ และความเมตตาซึ่งกลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันเทานั้น จิตทัง้ ดวงเต็มไปดวยเมตตา
นั่นแหละพระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกดวยพระเมตตา
คือพระจิตของ
พระพุทธเจานี้ออนนิ่มไปหมดตอทุกตัวสัตวในสามแดนโลกธาตุ ไมไดยกที่ตรงไหน
เหยียบย่ําที่ตรงไหน สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น นั่น ตอจากนั้นก็ อเวรา โหนฺตุ เรื่อยไป….สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
นั่นละทรงเมตตา ใหความเสมอภาคแกบรรดาสัตวทั่วหนากัน ไมเอียงเพราะพระจิตไม
มีอะไรเอียงแลว ไมมีเรือ่ งของกิเลสไปแทรกพอจะใหเกิดเอียง สิ่งทีเ่ อียงโนนเอียงนี้ก็
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เมื่อมีแตธรรมลวนๆ ทรงตัวดวยธรรมลวนๆ แลวไมมีคําวา
เอียง เปนหลักธรรมชาติอยูอยางนั้นเอง
จึงขอใหทุกทานนําไปประพฤติปฏิบตั ิ เอาจริงเอาจัง ใหไดหลุดพนเห็นประจักษ
กับใจของตัวเอง เปนยังไงใจที่กําลังถูกกดขี่บังคับอยูเวลานี้ กับใจที่หลุดพนจากสิ่งกดขี่
บังคับไปแลวนี้ คุณคาตางกันอยางไรบาง ใหเห็นประจักษภายในใจนั่นแล ไมเห็นที่
ไหน สนฺทิฏฐิโก อยูกบั ผูปฏิบัตินั่นแหละ
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

ปรารภความเพียรจึงตั้งหลักได
ศาสนาพุทธเราเปนธรรมลนคาหาที่ขัดที่แยงไมได
หากวาชาวพุทธเราได
นําศาสนธรรมของพระพุทธเจาไปปฏิบัติตอตัวเอง ครอบครัว หนาที่การงาน ทั้งสวนตัว
และสวนรวมแลว ชาวพุทธนี้แลจะเปนผูมีความรมเย็นเปนสุขมากทีเดียว สําคัญที่ความ
สนใจทีจ่ ะปฏิบัติตอหลักธรรมใหเปนความสงบสุขตอตนและครอบครัว ใหสมชื่อสม
นามวาเปนชาวพุทธนั้น รูสึกวามีนอยมากทีเดียวแทบจะไมปรากฏ เนื่องจากจิตใจถูก
ทุมเทไปทางอื่นเสียมากตอมาก ที่ไปทางเสียก็ไมยอยพอ ๆ กัน สวนคําพูดติดปากนั้น
วาถือศาสนาพุทธ แตสิ่งที่ติดใจนั้นก็คือความอยาก ความตองการ ความสะดวกสบาย
ความเห็นแกไดไมมีขอบเขตเหตุผลบางเลย นี่เปนพื้นของจิตที่ใหแสดงออกในทางขัด
กับชาวพุทธตลอดเวลา
คําวาพุทธคือความรู การปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธนั้นไมคอยปรากฏเลย
หากไดนําพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามวาเปนชาวพุทธแลว
บานเมืองก็จะมีความ
รมเย็นเปนสุข สังคมนอยใหญไมวาบานนอกในเมืองก็จะมีความรมเย็นเปนสุข การ
เบียดเบียนทําลายกัน การรีดไถคดโกง การฉกลักปลนจี้ การขมขืนชําเรา การเอารัดเอา
เปรียบ คอรรัปชั่นที่เดน ๆ ในชาวพุทธที่ถือศาสนาแตปากก็จะเบาลงกวาที่เปนอยูไม
อาจสงสัย เพราะความเห็นแกธรรมยอมไมเห็นแกไดถายเดียว
คนเราเมื่อเชือ่ ใจกันไดก็เชื่อถือกันและสนิทสนมกัน เชื่อใจกันไมไดจะหาความ
เชื่อถือกันมาจากไหน เพราะความเชือ่ ถือมาจากความเชื่อใจกัน แมตัวเองแตละราย ๆ
ก็เชื่อตัวเองไมได แลวจะไปกวานเอาคนอื่นมาใหเชื่อตัวเองไดอยางไร เราก็เชื่อเราไมได
ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไมได เพราะความรูสึกและความประพฤติต่ําทรามพอ ๆ กัน
สุดทายก็ไมมีใครเชื่อกันได ไววางใจกันไมได สิ่งที่ทําใหไววางใจกันไมได เพราะสิง่ ที่
ทําลายความไววางใจกันมันฝงอยูภายในจิตใจ และแสดงออกใหเห็นอยูเสมอ ในเมื่อได
โอกาสพอที่จะแสดงออกไดทั้งที่แจงและที่ลับ การงานไมวาสวนใหญสวนยอย สวน
บุคคล จึงเต็มไปดวยสิ่งสกปรกโสมมอันไมใชเรือ่ งของพุทธของชาวพุทธจะพึงทําอยาง
นั้นได แตก็ทํากันไดอยางออกหนาออกตา เพราะสิ่งต่ําทรามเหลานั้นมันมีอํานาจมาก
และมีความรูสึกอยางเดียวกัน นิยมอยางเดียวกัน การกระทําหรือกิริยาที่แสดงออกทุก
อาการจึงเปนอยางเดียวกันไป
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เมื่อนําหลักพุทธศาสนามาเทียบกับชาวพุทธเราแลว รูสึกไกลกันมากเหมือนคน
ละโลก แมแตทํางานเกี่ยวแกพุทธศาสนา ก็ไมพนที่จะนําเอาสิ่งสกปรกสิ่งทําลายเขามา
แทรกจนได บางกรณีถึงกับออกหนาออกตาไมกระดากอายบางเลย เมื่อเปนเชนนั้นศา
สนธรรมจะเจริญไดอยางไร เพราะศาสนาเจริญในหัวใจคนไมไดถามีแตโลกมีแตโลภ
เต็มหัวใจ ธรรมเขาไมถึง เมื่อเปนเชนนั้นก็มีแตสิ่งที่เคยเจริญอยูในหัวใจโลกมานาน
แลวนั้นแลเปนตัวเจริญ จึงทําใหโลกไดรับความทุกขความเดือดรอนความลมจมฉิบ
หายไมหยุดหยอนผอนคลาย และไมมีความเข็ดหลาบกันเลย ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่ทําใหเข็ด
หลาบ ความรับรูเ หตุการณตาง ๆ ที่พอจะทําใหเข็ดหลาบมีอยู ศาสนธรรมถานําไป
ปฏิบัติ นําไปพินิจพิจารณาเทียบเคียงในทางคุณและโทษพอประมาณแลว จะมี
เครื่องมือใดเหนือสติปญญาซึ่งเปนหลักของศาสนานี้ไปได ทีจ่ ะไมใหรูตามหลักความ
จริง ทั้งฝายโทษฝายคุณที่สัมผัสสัมพันธกันอยูตลอดเวลาเรื่อยมา ตองรูและหาอุบายละ
ถอนปลอยวางจนได
เมื่อยนเขามาถึงพวกเราผูเปนนักปฏิบัติแลวก็เปนลักษณะเดียวกันนี้ เปนแต
เพียงหยาบละเอียดตางกันเทานั้น หากไมพนสิ่งเหลานี้จะเคลือบแฝงอยูทุกระยะใน
หัวใจของเราผูปฏิบัติจนได ฉะนั้นจึงไดเตือนแลวเตือนเลา เพื่อใหรูกลมายาของสิ่งไมดี
ทั้งหลายซึ่งฝงอยูภายในใจและแสดงออกมา
โดยเจาตัวก็ไมรูวาเปนความผิดความ
พลาด เพราะเปนความเคยชินของสิ่งนั้น เปนทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไมดีนั้นเดินเสีย
ทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน จะเรียกวาทุกขณะจิตก็ไดถาไมมีสติปญญาคอยสังเกต มี
แตทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะ มีแตทางขวนขวาย มีแตทางกอบโกยของกิเลสอา
สวะเพื่อนําทุกขมาเผาผลาญเราอยางเดียว แมจะใหชื่อวาคลังทุกข เศรษฐีทุกขก็ไม
นาจะผิด เพราะความจริงเปนอยางนั้นภายในใจแตละดวง โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะ
เพศวัยใด ๆ เลย
การปฏิบัติธรรมจึงตองไดใชความพินิจพิจารณา ใชความอุตสาหพยายาม มี
ความจดจอตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา ไมเชนนั้นก็ไมทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่น ซึ่ง
เตรียมพรอมอยูภายในใจมาเปนประจํา จะฉวยโอกาสทํางานของมันจนได เราจะเห็นได
เวลาเริ่มตนฝกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนา สวนหยาบ ๆ กวานั้นเราไมนํามาพูด เชน
หลักวินัยนี้เปนสวนหยาบ หลักธรรมนี่สําคัญ ขณะปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกจะมีแตลมเปน
สวนมาก ลุกไมคอยจะได มีแตลมแตกลิ้งไปเรื่อย ๆ คือจิตงอกเงยขึ้นไมได
พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครูเดียวก็ลมไปแลว นานเทาไรเวลาลมไปนั้นไมอาจ
นับได จากนั้นก็กลิ้งไปเลย เจาของไมรเู พราะมีสิ่งหนึ่งทําใหลมอีกสิ่งหนึ่งทําใหกลิ้ง
และมีสิ่งหนึ่งปดบังไมใหรูไมใหระลึกไดงาย จึงลุกยากเวลาลมลงไปแลว ฟนไดยาก มี
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แตกลิ้งไปเรือ่ ย ๆ ทั้งที่เราก็พยายามอยูอยางเต็มใจ แตอุบายวิธีการตาง ๆ ของเราทีจ่ ะ
ตอสูกับสิ่งรวดเร็ว สิ่งทีจ่ ัดเจนบนหัวใจอันเปนฝายต่ํานั้น มันเหนือกําลังสติปญญาของ
เราจะตอสูหรือตานทานมันได พอตั้งไดขณะเดียวซึ่งเหมือนกับจะลุกนั่นเอง เรียกวา
ลมลุก ลมแลวตั้งใจจะลุก มันลุกไมขึ้น ถูกมันเตะกลิ้งไปอีกแลว เอา พยายามตั้งใหม
สิ่งที่เปนขาศึกรูสึกวามันรวดเร็วอยางมากทีเดียว ทางตาก็เร็ว เขาสูความรูสึก
ทางหู ก็เขาสูความรูสึกที่จะยังใหกิเลสกําเริบขึ้นเปนกายเปนกอง มันรวดเร็วมากสิ่ง
สัมผัสสัมพันธทั้งหลาย ซึ่งเปนฝายของกิเลสจะกอบโกยเอาผลประโยชนแลวรูสึกมัน
รวดเร็ว ไมมีคําวาเมื่อยและออนเพลียบางเลย จึงไมทันมันไดงาย ๆ แมไมมีหนาทีก่ าร
งานอะไรมายุงกวนในวงความเพียรก็ตาม มีแตตั้งหนาตั้งตาฝกทรมาน เพื่อใจจะไดมี
ความสงบดวยบทธรรมที่ตนเคยถนัดก็ตาม ก็ไมพนที่ใจจะหลุดลอยจากบทธรรมนั้น
ออกไป ดวยอํานาจของกิเลสฉุดลากไปจนได
นี่ไดคิดยอนหลังถึงภาคปฏิบัติของตน อยูดี ๆ เวลาเรายังไมไดออกปฏิบัติ
ความคึกคะนองของจิตก็มี แตรูสึกไมแสดงลวดลายใหเห็นอยางชัดเจนและรวดเร็ว
เหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก ซึ่งแสดงอยางรวดเร็วทีเดียว คือแสดงอาการ
กําเริบ รักก็งาย เกลียดก็งาย ฉุนเฉียวก็งาย อะไร ๆ เร็วไปหมด ถึงกับตัวเองงงไป
ทีเดียว แตกอ นในเวลาที่ยังไมไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติไมเห็นเปนเชนนี้ แตเมื่อตั้งใจมา
ประพฤติปฏิบัติจริง ๆ แลว แทนที่สิ่งเหลานี้จะคอยจางลงไป ๆ ทําไมจึงกลับรวดเร็ว
ขึ้นมาอยางไมคาดไมฝนเชนนี้ มันเปนเพราะเหตุไร คําวาเปนเพราะเหตุไรก็ถามตัวเอง
ไปอยางนั้นแล เพราะไมทราบสาเหตุของมัน
ความจริงเรือ่ งความรวดเร็วของจิตนัน้ เปนเพราะสติเราพอรูท ันมันบาง เพราะ
ในขณะที่เรามาฝกฝนอบรมนั้นเราพอมีสติอยูบาง เพราะฉะนั้นจึงทราบความรวดเร็ว
ของกิเลสประเภทตาง ๆ ไดพอประมาณ แตเราไมอยากจะพูดเชนนี้ อยากจะพูด
เพื่อใหมีแกใจวามันทาทายเรา
เพื่อจะใหมีแกใจตอสูกันใหหนักหนวงกวาที่เปนอยู
เวลาจิตไมสงบมันแสดงความผาดโผนเชนนั้นแลจงพากันจดจําไว
ใจนี้เปนตัวคึกตัวคะนองและรวดเร็วมากทีเดียวในผูปฏิบัตินั้นแล เหมือนกับทา
ทายเรา เราตั้งใจจะปราบมัน มันกลับทาทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยูแลว ไมทราบ
วามันจะปราบเราอะไรอีก นอกจากมันทาทายเราเลนเทานั้น เราเคยเห็นไดชัด ๆ วาจิต
ลมลุกคลุกคลาน ลุกไดแตชั่วขณะแลวก็คลานไปเลย กลิ้งไปเลยเปนสวนมาก แต
อยางไรก็ตามเมื่อความมุงมั่น ความอุตสาหพยายาม ความเปนนักตอสู ยังมีเต็มอยู
ภายในใจแลว ก็พนเงื้อมมือแหงความพากเพียรไปไมได จิตที่เคยคึกคะนองไมคาดคิด
วาจะสงบตัวลงไดเลย ก็สงบลงไดดวยอํานาจแหงการตอสูหรือความพากเพียรบึกบึน
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จนได เมื่อจิตสงบลงใหเห็นชัดเจนแลว ก็เปนความแปลกประหลาด เปนความอัศจรรย
ขึ้นมาภายในใจ แนใจวาตนไดเรือนอยู เรือนพักอันอบอุนในขั้นนี้แลว
พอถอยออกมาจากความสงบ ความเอิบอิ่มของใจที่เคยไดรับในขณะทีใ่ จสงบ
นั้น ก็แสดงเปนผลใหเห็นอยางชัดเจนวา มีความกระหยิ่มอยูภายใน เพิ่มศรัทธาขึน้
เพิ่มความมัน่ ใจขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มความเพียรความอุตสาหพยายาม
ขึ้นมาโดยลําดับ ใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไป สิ่งทีร่ วดเร็วทัง้ หลายหรือสิ่งเลวรายทั้งหลายก็
คอยสงบตัวลงไป ใจมีความสงบเปนเรือนอยู เรือนพักของตัวเอง มีความรมเย็นเปนสุข
ทานเรียกวา สมถธรรม สมถธรรมนี้แลเปนเรือนอยูเรือนพักของใจ ใจไมดิ้นรนกวัด
แกวงจนหาที่จอดที่แวะไมไดเหมือนอยางแตกอน พอตั้งตัวไดดวยความสงบใจ ใจมี
ธรรมคือความสงบเปนเครื่องดื่มยอมเอิบอิ่มอยูภายใน ไมหิวไมกระหาย ไมควาโนน
นี่คือผลแหงการปฏิบัติมาจากความลมลุกคลุกคลาน
ควานี้เหมือนดังที่เคยเปนมา
กลายมาเปนความตั้งตัวไดในขั้นนี้
เมื่อใจตั้งตัวไดแลวก็ตองเสริมกําลังเขาโดยลําดับลําดา คําวาความสงบนั้นไมได
อยูคงที่ดังทีป่ รากฏในขั้นเริ่มแรก ยอมจะเปลี่ยนตัวเองเขาสูความละเอียดเสมอไปจาก
ความเพียรเปนเครื่องหนุน สงบลงจนแนวแน ลําดับจากนั้นก็เปนพื้นฐานของสมาธิขึ้น
ที่ใจ ใจจะสงบอารมณก็ตาม ยังมีความคิดปรุงแตงอะไรอยูก็ตามก็ไมวุนวาย ไมไดคดิ
ปรุงแตงไปในทางที่เปนพิษเปนภัยเหมือนอยางแตกอน เมื่อกําหนดยอนมาดูความรูนี้ก็
เปนพื้นฐานแหงความสงบอยูตามปกติ รูเห็นไดอยางชัดเจน จนถึงกับแนนหนามั่นคง
ประจักษ ประหนึ่งวาหินทั้งกอนแนนอยูนั้น นี่คือพื้นฐานแหงความสงบของใจ นี่
เรียกวาใจมีอาหาร มีเครื่องดื่ม มีเครื่องธรรมเปนเครื่องอยูคือสมถธรรม เย็นสบาย
เริ่มเห็นคุณคาของศาสนาเพราะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุข ความ
สบาย ซึ่งไมเคยเปนมาภายในใจตัวเอง แตไดปรากฏขึ้นดวยการปฏิบัติตามหลักศาสนา
หรือปฏิบัติจติ ตภาวนา ใจไมวอกแวกคลอนแคลน ใจทรงตัวอยูดวยความสม่ําเสมอกับ
สมาธิขั้นนี้ หรือกับความสงบประเภทนี้ อยูไหนก็พออยูพอไป สบาย ความวุนวายไมมา
รบกวน ก็จิตนั่นเองไมออกกวานหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอยางแตกอน เพราะมี
ธรรมเปนธรรมารส ความลมลุกคลุกคลานก็คอยจางไป ๆ จนถึงขั้นดังกลาวนี้
เพื่อความถูกตองแมนยํา เพื่อไมใหเสียเวล่ําเวลาในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่ง
สวนมากมักเปนกันแทบทั้งนั้น คือเมื่อจิตมีความสงบ และมีความสงบจนเปนพื้นฐาน
แลว คนเราชอบสะดวกชอบสบาย ก็อยูที่นั่นเสีย ติดอยูในความสงบ เพลินอยูในความ
สงบนั้นเสีย ไมอยากจะคิดอานทางดานปญญา พินิจพิจารณาใหเกิดความแยบคายและ
เปนความสุขอันละเอียดออนยิ่งกวานั้นตอไปอีก ทั้งนี้เพราะใจยังไมเคยเห็นผลทางดาน
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ปญญา เห็นผลเฉพาะทางดานสมาธิจึงตองติดพันกันอยูกับนี้ ดีไมดจี ะไมสนใจพิจารณา
ทางดานปญญาเลย พอจิตออกคิดทางดานปญญาเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งเปนเรื่องของการ
ทํางานก็เกิดความรําคาญใจเสีย เชนเดียวกับคนขี้เกียจไปทํางานขุดดินฟนไมตากแดด
ตากฝนเล็กนอย ก็ถือวาเปนความไมสะดวกสบาย แลวก็กลับเขามานอนอยูในรมเสีย
งานก็ไมไดอะไร นี่ผูทเี่ พลินอยูในสมาธิก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน
สมาธิเปนเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเทานั้น ไมใชเปนมรรคเปนผลทีจ่ ะตาย
ใจไดอยางแทจริง เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสม จึงตองออกพิจารณาทางดานปญญา
หลังจากใจไดรับความสงบในขณะภาวนาแลวถอนขึ้นมา พิจารณาแยกแยะทางธาตุทาง
ขันธทั้งภายนอกภายในไดทั้งนั้น อยางเอาจริงเอาจัง เพราะตอนนี้จิตยังไมเห็นคุณคา
ของปญญาจึงไมอยากคิด ดวยเหตุนี้จึงตองใชความบังคับและใชสติจดจอควบคุมกับ
งานของตนในการพิจารณา บังคับจิตไมใหหนีไปจากงานที่ทํานั้น แยกแยะดูธาตุขันธ
สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันกันมา
เคยถือเปนตัวเปนตนหมดทุกสิ่งทุกอยาง
ภายในอวัยวะนี้ จะแยกใหเห็นตามความเปนจริง จึงตองไดใชสติบังคับใหปญญาตรอง
ไปตาม พินจิ พิจารณาไปตามนั้น ไมยอมใหเถลไถลไปที่ไหน
ในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยูแลว
เมื่อบังคับใหทํางานก็ยอมทํา
นอกจากวายังไมเคยเห็นผลของงานทางดานปญญาเทานั้น จิตจึงไมอยากทํางานในการ
คนคิด พอถูกบังคับหรือเขาใจจากครูอาจารยทแี่ นะนําสั่งสอนโดยอุบายวิธีใหแลว ก็
ยอมตั้งหนาตั้งตาทํางานดานปญญาเพราะความเชื่อนั้น แมตนจะไมเคยปรากฏผลมา
กอน แตก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารยทั้งหลายแนะใหก็ยอมทําตาม
ในขั้นเริ่มแรกที่ปญญาจะเกิดนี้จึงเปนการลําบากอยูบาง
เพราะจิตไมอยาก
ทํางานทางดานปญญา พูดงาย ๆ อยากจะนอนสบาย ๆ อยูในสมาธิซึ่งก็ไมไปถึงไหน
เหมือนอยางคนเดินทางไปถึงรมไมก็อยูสบายในรมไมนั้นเสีย จะกาวเดินไปก็ขี้เกียจ
ตากแดดตากฝน นอนอยูนั้นมันก็ไมถึงไหน ดวยเหตุนี้ปญญาในขั้นเริ่มแรกจึงตองไดใช
การบังคับบัญชาพิจารณาลงไป เบญจขันธทั้งมวลคือสัจธรรม เปนของจริงลวน ๆ อัน
เปนทางเดินเพื่อความพนทุกขดวยกันทั้งนั้นทุก ๆ อาการ พิจารณาใหดี
จิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดา ยอมจะมีความรักชอบเปนพื้นฐานอยูภายใน
จิตใจ ในอารมณทเี่ ปนวิสภาค เฉพาะอยางยิ่งก็รูปขันธ จึงตองไดพจิ ารณารูปขันธอัน
เปนสิ่งสําคัญ ใหเปนคูป รับกันกับความรักสวยรักงาม คลี่คลายดูใหเห็นความจริงของ
สิ่งเหลานี้อยางแทจริง ไมยอมใหกิเลสมันกลอม มันเสกสรรปนยอของปลอมขึ้นมา
กลอมสัตวโลกใหหลงตามกันไปหมด ไมมีรายใดจะรูสึกตัวไดเลยวาสิ่งเหลานี้เปนความ
จริงอยางนั้น ๆ แตจะเสกสรรปนยอขึ้นมาเปนวัฏนิยมอยางหนึ่งตามกิเลสวาเปนของ
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สวยของงาม เปนสิ่งจีรังถาวร เปนเราเปนของเราไปเสียหมด นี่ฝงลึกมากเทียว ตองขุด
ใหเต็มเหนี่ยวจนถอนได
การพิจารณาปญญา เพื่อจะถอดถอนความฝงลึกแหงความจอมปลอมนี้ขึ้นมาได
โดยลําดับ ดวยความแยบคายในรางกายอันนี้ จิตมีความสัมผัสสัมพันธกับอาการใด
บรรดาที่มีอยูในรางกายนี้ ใหจับนั้นเปนตนเหตุเปนจุดพิจารณา จะรูจ ะเขาใจซึมซาบไป
หมด เพราะคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มีความเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งราง ถาพูดเรื่อง
อสุภะอสุภัง ความแตกสลายทําลาย ความปฏิกูลโสโครกแลว ก็รางกายมนุษยเรานี้เปน
ที่หนึ่ง รางกายมนุษยคือใคร ก็คือรางกายเรานี้เองเปนที่หนึง่ แมของใครก็เปนที่หนึ่ง
เหมือนกัน จึงแขงกันไมไดเพราะมันเปนหนึ่งดวยกันในความเปนของปฏิกูล เปนกอง
ปาชาผีดิบ
ทั้ง ๆ ที่ยังไมตายมันก็เปนปาชาอยูแลว ภายในมีอะไรเต็มอยูในนั้น หนังบาง ๆ
เทานั้นหุมหอรางไว กิเลสหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแลว เราจะวาเราโงหรือ
ฉลาด นี่ละอุบายของกิเลส มันเอาของบาง ๆ มาหลอกเราก็ยังเชื่อ ถาไมเอาปญญาเขา
ไปแกไปปลดไปถอดไปถอนไปรื้อออกจะไมมีวนั ถอดถอนไดเลย จะถูกมันปดอยูนั้น
ตลอดไป จึงตองใชปญญาพิจารณาเขาไปใหฝงใจเขาสูความจริง
สิ่งที่กิเลสเสกสรรปนยอไวทั้งมวลเปนของจอมปลอมทั้งนั้น แตธรรมมีสติธรรม
ปญญาธรรมเปนตน แทรกเขาไปถึงไหนยอมเปนของจริงขึ้นมาตามสวนแหงกําลังของ
สติปญญาเขาถึง และจะเปนของจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อสติปญญามีกําลังกลาและ
พิจารณาอยูไมหยุดไมถอย
สิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน ที่สคู วามจริงคือธรรมไมได การพิจารณาก็ไมตองคาดตองหมาย
ภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้น แตพจิ ารณาใหรูความจริงซึง่ มีอยูกับจุดหมาย
หรือเปาหมายที่เราพิจารณาหรือในวงงานนั้น พิจารณาใหชัดเจน อยาลุกลี้ลุกลนแบบ
สุกกอนหาม นั่นไมใชทางรูแจงตามความจริง
อยาเสียดายความคิดที่จะปลอยใหมันเถลไถลออกไปขางนอก นอกจากหลักสัจ
ธรรม นั้นเปนทางของกิเลสทั้งมวล ตองหักตองหาม อดก็ยอมอดยอมทนกัน นักปฏิบัติ
ไมอดไมทนไมตอสูไมฝน ใจไมได การปลอยตามใจคือปลอยตามกิเลสนั่นแล ใหฉุด
ลากไป การฝนใจ การบังคับตัวเองนั้นคือการตอสูกิเลส การฝนกิเลส การบังคับ การ
ตานทานกิเลส ใหจําเอาไว แลวพิจารณาจนเปนที่เขาใจ การพิจารณาภายในตาม
ธรรมดามักจะยากกวาพิจารณาภายนอก เชน รูปขันธนี้เปนตน ทานจึงสอนใหไปเยี่ยม
ปาชา นั่นเพื่อจะใหไดนิมิตอันไมพึงปรารถนาเขามาเทียบเคียงกับความเปนอยูในธาตุ
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ขันธของเรานี้ ใหเปนที่เขาใจทั้งภายนอกภายในนี้ วาเปนเหมือนกันหรือเสมอกัน ใหได
หลักไดเกณฑ
เมื่อภายในไดหลักไดเกณฑแลวภายนอกก็ปลอยเอง ทีแรกก็นําภายนอกเขามา
เปนหลักเปนเกณฑ เปนกรุยหมายปายทางเสียกอน เพื่อจะเขาสูภายในขันธของเราคือ
รูปขันธ
นี่อุบายของพระพุทธเจาที่สอนโลกใหแกใหถอดใหถอนใหทันกลมายาของ
กิเลส เมื่อไมไดแงหนึ่งใหเอาแงหนึ่ง ไมไดแงหนึ่งใหเอาแงหนึ่ง เอาจนได ใครจะ
แหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา เมือ่ เรานํามาพิจารณาทางดานปญญาใหพิจารณาเชนนี้
ไมยอมใหจติ ออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเปนทางราบรื่น เปนทางมรรคทางผล ทางถอด
ถอนกิเลส บังคับไว ไมตอ งเสียดายไมตองคลอยตามจึงชื่อวาตอสู
ทนเอา เพราะเราเปนนักตอสูไมทนตอขาศึกไดอยางไร กิเลสเปนขาศึกทั้งมวล
ไมใชเปนมิตรเปนสหายพอที่จะตายใจกับมัน แงใดก็ตามขึ้นชื่อวากิเลสแลวจะเปนแง
แหงศัตรูทงั้ นั้น แสดงออกมาเปนพิษเปนภัยตอเรา เรายังจะเสียดาย เราจะยัง
เคลิบเคลิ้มหลงใหลกับมันอยูไดอยางไร เราตองไดใชสติปญ
 ญาตอสูตานทาน ความ
เพียรมีเทาไรทุมลงไป สิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแลวก็ไดผลเพราะอํานาจแหงความเพียร
ของเราเห็นประจักษ เราเพียรทางดานจิตใจ เพียรทางดานธรรมะ เพียรเพื่อถอดถอน
ตนเอง ทําไมจะเพียรไมได
สติปญญาใชอยางอื่นเราก็เคยใชมาแลว ไดผลเปนที่พอใจมาเปนลําดับ เหตุใด
นํามาใชทางดานธรรมะแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมาก และ
บังคับสัตวทั้งหลายใหเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏทุกขนี้มีจํานวนมากเทาไร นานเทาไร
เราทําไมจะทําไมไดเมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยูเชนนี้ ตองไดฝน ตองไดพจิ ารณา
จนผานพนไปได
ทุกขเพราะความพากเพียรนี้ไมทําใหลมจมเสียหาย ไมเหมือนทุกขเพราะอํานาจ
ของกิเลสบีบบังคับเราไมวาภพนอยภพใหญ แมในปจจุบันนี้กิเลสก็ไมเคยใหความสุข
ความสบายแกเราเลย มีแตความทุกขความทรมานทั้งนั้น หากจะมีบางก็หมายความวา
เราจะตายเสียจริง ๆ มันก็เอาเครื่องลอมากรอกเสียนิดหนึ่ง พอฟนตัวขึ้นมามันก็จับยา
พิษยัดลงไปใสลงไป ใหดิ้นรนกระวนกระวายอยูอยางนี้เรื่อยมา จึงไมควรสงสัยเรือ่ ง
ของกิเลสวาจะพาวิเศษวิโสไปที่ไหนอีก หากกิเลสพาวิเศษวิโสแลว โลกนี้เปนโลกแหง
กิเลสทั้งมวล ไมวาทานวาเราเหมือนกันหมด ตลอดถึงสัตวดิรัจฉานมันก็ควรจะวิเศษไป
ตาม ๆ กันหมดแลว ธรรมตางหากพาใหผูปฏิบัติวิเศษวิโสพนจากทุกขไปได เมื่อเปน
เชนนั้นตองเพียรตองพยายามเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ดวยธรรม
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เราบวชมาเพื่อเพียร เราบวชมาเพื่อพยายาม เราบวชมาเพื่อจะตอสู สงครามใด
ก็ตามไมไดเหมือนสงครามระหวางกิเลสกับธรรมตอสูกัน เราเองก็เปนเวที เชน รางกาย
ก็เปนเวที
จิตใจก็เปนเวทีของระหวางกิเลสกับธรรมตอสูกัน
ก็ตองมีความ
กระทบกระเทือนบางเปนธรรมดา เมื่อเราทําความเขาใจไวแลวก็จะไปอิดหนาระอาใจ
อะไรอีก วันชนะจะมีอยูจนไดในเมือ่ มีการตอสู สติปญญาอยาละ นี่ละอาวุธอันสําคัญ
เพราะอํานาจของ
ของผูปฏิบตั ิที่จะกําจัดสิ่งเลวรายทั้งหลายภายในใจใหหมดสิ้นไป
สติปญญานี้เปนสําคัญอยูมากทีเดียว ศรัทธาความเชื่อก็เปนพื้นเปนเครือ่ งจูงใจ วิรยิ ะ
ความเพียรเปนเครื่องหนุนใหตอสูเพื่อเอาชัยชนะไดเปนยอดคน ยอดคนก็คือยอดเรา
นี่สําคัญเวลาใชทางดานปญญาใหพิจารณาอยางนี้ ใหทําจริง ๆ จัง ๆ ถือเปนงานเปน
การยิ่งกวางานอื่นใดทั้งสิ้น
การตอสูกิเลสทําเลนไมไดนะ กิเลสไมเคยมีประเภทใดมาทําเลนๆ กับเรา พอ
เราจะตอสูกับกิเลสแบบเลน ๆ แบบจริงบางไมจริงบาง นั่นละเปนการแพมันวันยังค่ํา
หาความชนะไมไดเลย จึงตองเอาจริงเอาจังตัง้ แตขั้นเริ่มแรกไปเรื่อย ๆ แตพอปญญา
ไดกาวเดินบางและไดกาวเดินแลว เห็นคุณคาของปญญา เห็นผลประจักษใจวาปญญา
ไดถอดถอนกิเลสประเภทใดบางซึ่งเปนยาพิษทั้งมวลออกไปไดแลว จิตจะเพิ่มพลัง
ขึ้นมาเปนลําดับ เห็นคุณคาแหงปญญามากขึ้น และเห็นคุณคาแหงความพนจากทุกข
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอยางถึงใจ ๆ เมื่อตางอัน
ตางเห็นอยางถึงใจแลว ยอมรวมมาเปนพลังของใจใหมีแกใจทีจ่ ะฟาดฟนกันอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เอาเปนเอาตายเขาวา เมื่อถึงขั้นนี้แลวความขี้เกียจขี้ครานอันเปนเรื่อง
ของกิเลสก็หายหนาไปเอง นี่ชื่อวาเราชนะมันแลว กิเลสตัวหมอนกิ่วนี่นะ
ความขี้เกียจ ความอิดหนาระอาใจเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เมื่อชนะมันไดแลว
รูไดอยางชัด ๆ เพราะไมมีความขี้เกียจนี่ แตกอนความขี้เกียจเต็มหัวใจ จะกาวขาเขาสู
ทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาด จะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกทอนจะขาดสะบัน้
ลงไป จะกําหนดภาวนาแตละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาด รางกายจะแตกจะ
หัก นี่คือกิเลสมันทุบมันตีมันบีบบังคับไมใหกาวสูธรรมอันเปนแดนที่จะสุดวิสยั ของมัน
มันจึงตองกวานเอามาบังคับ บีบเขามาเรื่อยๆ ทีนี้พอเราตอสูมัน ตั้งแตเริ่มตนแหงขัน้
สมาธิก็ชนะความฟุงซานแบบโลก ๆ ไปไดแลว เห็นไดชัดเจน
พอกาวเขาสูปญญา
นี่เริ่มจะเปนสิ่งที่แปลกจากโลกเขาไปโดยลําดับอยูแลว
ความรูสึกของเราที่เคยเปนอยางไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปญญาธรรมนั่นแล
พิจารณาเห็นแจงเห็นชัดเขาไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งซาบลึกซึ้ง
ละเอียดลออออยอิ่ง เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยของธรรมขึ้นมาเปนลําดับลําดา
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม

๔๒๕

๔๒๖

ความขี้เกียจขี้ครานตัวเคยขัดขวางอันเปนเรื่องของกิเลสก็ลมระนาวไปเอง เพราะฉะนั้น
ทานจึงไดสอนไววา กิเลสจะแทรกจิตใจ อยางสังโยชน ๕ เบื้องบนดังทานกลาวนั้นก็
เรื่องของกิเลสทั้งมวล
สังโยชนเบื้องบน ๕ ทานก็สอนไวใหรูจักวิธีปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม เมื่อจิต
เพลินจนเกินตัวจะไมพกั เลยอยางนี้ ทานก็สอนใหยอนเขาพักในสมาธิใหพอประมาณ
การทํางานก็ทํา เวลาพักผอนนอนหลับก็พัก เวลารับประทานอาหารก็รับประทาน เวลา
ทํางานก็ทําตามโอกาส ตามความเหมาะสม เวลาจิตทํางานทางดานปญญาก็ปลอยใหทํา
เต็มที่เต็มฐาน ไมตองหวงเรื่องของสมาธิ กลัวจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม
ตองไปสนใจ อยางไรจะรูจ ะเขาใจ พินิจพิจารณากันลงไป เมือ่ จิตใจมีความออนเพลียก็
รูเอง เมื่อออนเพลียในการทํางานแลวก็ตองยอนเขามาสูที่พกั คือสมาธิไดแกความสงบ
ไมตองคิดตองปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้น ขึ้นชื่อวากิริยาแหงการกระทํา ระงับจิตเขาสู
ความสงบ ปลอยความคิดความปรุงทั้งมวลใหอยูกับความรูลวน ๆ หากในความรูลวน
ๆ จิตไมยอมอยู จิตจะออกทํางานก็ใหนําคําบริกรรมบทใดบทหนึ่ง มาผูกมามัดมายึด
กันไว ใหอยูกับนั้นจริงๆ ไมตองสนใจกับดานปญญาเลยในขณะนั้น
การทําหนาที่อันใดใหเปนหนาที่อันนั้นจริง ๆ ไมใหเหยียบเรือสองแคม ทั้งจะ
กาวไปทางโนน ทั้งจะกาวมาทางนี้ ผลสุดทายก็ไมไดเรื่องอะไร เวลาพักสมาธิก็พักให
สงบ ความสงบนั้นแลเปนพลังของจิตที่จะออกทํางานไดอยางคลองตัวในทางปญญา นี่
สมาธิมีผลอยางนี้ มีผลเปนเครื่องหนุนใหปญญาไดออกทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวย มี
ความคลองแคลวแกลวกลาเพราะสมาธิเปนกําลังหนุน เมื่อเพลียแลวก็พัก เวลาออก
ทํางานทางดานปญญา ไมตองมาหวงสมาธิ ตั้งหนาตั้งตาทํา เวลาออนเพลียทางดาน
จิตใจเรารูเ อง แลวยอนเขามาพัก ไมตองหวงทางปญญา นี้คือปฏิปทาที่เหมาะสมอยาง
ยิ่ง ไมคดไมโคง ตรงไปกับแนวทางที่จะใหเปนความราบรื่น เปนความสม่ําเสมอ
ขั้นนี้จิตเพลิน เรื่องความลมลุกคลุกคลานนั้นหายหนาไปแลว ที่กิเลสเคยเตะ
เคยถีบแตกอน กิเลสตัวนั้นหายหนาไปแลว ตายไปแลว ความฟุงซานซึ่งเคยมีแตกอนก็
ถูกสมาธิเหยียบย่ําไปไดแลว ความมืดมนอนธการภายในรางกาย วานี้เปนเรานั้นเปน
ของเรา เปนตน ก็ถูกปญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิน้ ทุกสวน เห็นตามเปนจริง
แลว สิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสเสกสรรเอาไวก็หมดไป ๆ เหลือแตความจริงลวน ๆ
ถาจะพิจารณาวาเปนอสุภะ ก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มรางกายอยูนี้ มีที่ไหนที่เปน
ของสวยของงาม มีแตกองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวเราหรือตัวใครก็ตาม นี่เห็นไดชัดถาจะพูด
ถึงเรื่องอสุภะนะ ก็เปนความจริงเต็มสวนของอสุภะ หาความงามมาแทรกไมมเี ลย ถา
จะพูดถึง อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา ซึ่งเปนธรรมเกี่ยวโยงกันก็เปนอันนั้นแท ๆ อนิจฺจํ ก็เห็น
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อยูอยางชัดเจน แปรอยูตลอดเวลา ทุกขํ ความบีบบังคับก็เปนของมันอยู เชนนั้น อนตฺ
ตา อะไรเปนเรา หนังหรือเปนเรา เนื้อหรือเปนเรา เอ็นหรือเปนเรา อาการ ๓๒ นี้หรือ
เปนเรา หรือดินหรือเปนเรา น้ําหรือเปนเรา ไฟหรือเปนเรา ลมหรือเปนเรา ลมก็
เรียกวาลมอยูแลว ก็รูวาลมอยูแลวมาเปนเราไดอยางไร ไฟเปนไฟอยูแลวมาเปนเราได
อยางไร ดินเปนดิน น้ําเปนน้ําอยูแลวมาเปนเราไดอยางไรไมอายเหรอ
พอปญญาเขาถึงขั้นนี้แลวรู ๆ สิ่งที่กิเลสเสกสรรปนยอวาสิ่งเหลานี้เปนเราก็
ปราบลงไปได มันไมใชเรา ดินเปนดิน จะมาเสกสรรปนยออยางหนาดานหลอกเราได
อยางไร ดินก็รูกันอยูชัด ๆ น้ําก็รูกันอยูชัด ๆ ลมรูกันอยูชัดๆ ไฟรูกันอยูชัด ๆ จะมา
หลอกกันไดอยางไร เห็นกันอยูรูกันอยู รูดวยปญญา นี่ละความจริงทําลายความ
จอมปลอมนั้นออก ทีนี้คําวา อนตฺตา ก็ชัดละซิ มันไมใชเรา ไมใชของเรา สิ่งที่ไมใชเรา
ไมใชของเราคืออะไร ก็คือ อนตฺตา นั่นแล เห็นไดชัด ๆ จิตก็ยิ่งมีความสงาผาเผย มี
ความองอาจกลาหาญ คลองตัวดวย สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไปหมด มีแตไดรงั้ เอาไวที่นี่ ความเพียรนะ เรียกวา
ความเพียรแกกลา มันจะกลายเปนอุทธัจจะ จิตฟุง จิตเพลินในความเพียรมากไป เราก็
ยับยั้งตามที่ไดอธิบายมาแลวในการพักผอนดวยสมาธิ และการทํางานดวยปญญาให
พอเหมาะพอสมกัน อีกทั้งเพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ ไมเขาไปสูตาขายของมัน คือ อุทธัจ
จะ ความฟุง เกินไปก็ไมพอดี หักหามเอาไวในเวลาที่ควรพัก พักเอาไวรั้งเอาไว
ทีนี้กิเลสตัวไหนจะมาอวดเกง แตกอนมันซานไปหมด ครองหมดในรางอันนี้
รางกายทุกสวนมันถือวาเปนเราเปนของเราทั้งนั้น เปนมันทัง้ นั้น พูดงาย ๆ แลวแตก
กระจายลงไปดวยความจริงคือปญญา ตีลงไปสูธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อันเปน
ความจริงดั้งเดิม ไมมีอะไรเปนเราเปนของเรา จากนั้นก็มีแตเรื่อง เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นี่ก็เปนเครื่องมือของกิเลส กิเลสมาแทรกมาสิงอยูตามนี้ อะไรเจ็บปวดที่
ตรงไหนก็วาเราเจ็บเราปวด
พิจารณาลงทางเวทนา เอา เฉพาะอยางยิ่งระหวางกายกับเวทนา ทุกขเวทนา
ปรากฏขึ้นมา แยกแยะดูใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เวทนาก็สักวาเวทนาที่ปรากฏ
ขึ้นแลวดับไปเทานั้น กายก็มีอยูเชนนี้ตามหลักธรรมชาติของกาย ตางอันตางไมรเู รือ่ ง
ตางอันตางไมทราบความหมายของกันและกัน จะวาเขาเปนนั้นเปนนี้และเปนของกัน
และกันไดยังไง วากายเปนทุกข ทุกขเปนกายไดอยางไร มันตางอันตางจริงไปจับมา
ประสมประเสมาบวกกันทําไม ปญญามีแยกออกซิ ใหเห็นตามความเปนจริง ก็มีแต
ความสําคัญมั่นหมายที่ออกไปจากกิเลสนี้แล วารางกายเปนทุกข วาทุกขเปนรางกาย
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เมื่อแยกเขาไปใหเห็นตามความจริงแลว ทุกขก็สักแตวาทุกข กายก็สักแตวากาย
ไมปรากฏวาเปนเวรเปนภัยแกผูใด นอกจากกิเลสตัวแทรกสิงใหสําคัญมั่นหมาย วาเรา
ทุกขอยางนั้นทุกขอยางนี้ตางหาก เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งเหลานั้นแลว มันจะพน
การยอนเขามาสูใจที่เปนตัวการซึ่งเปนที่อยูของกิเลสไดยังไง มันก็ตองยอนเขามารู เมือ่
ใจไดรูวาสิ่งนั้นเปนนั้น ๆ แลว ใจก็ไมไปยึดใจก็ไมไปสําคัญมั่นหมาย สิ่งเหลานั้นก็เปน
ความจริงขึ้นมา เพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้
สังขาร วิญญาณ ปรุงอะไร ๆ ดีชั่วมันดับทั้งนั้น เมื่อถึงขั้นนี้แลว ดีก็ตาม ชั่วก็
ตาม เพราะคําวาธรรมสุดยอดยังวิเศษยิ่งกวาดี ๆ นี้ไปอีก เพราะฉะนั้นทานจึงละทัง้ บุญ
ทั้งบาป…พระขีณาสพ เรียกวา ปุญญปาป ปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละเสียแลว
คือ ดีก็ละ ชั่วก็ละ บุญก็ละ บาปก็ละ เพราะเปนสมมุติดวยกัน ฝายดีฝายชั่วเปนของคู
เคียงกันไป แตพอถึงที่แลวปลอยทั้งสอง นี่ก็แยกพิจารณาเขาไปเชนนั้น ดูตรงไหนก็ไม
เห็นมีเรามีของเรา เห็นไดอยางชัด ๆ ประจักษใจหรือประจักษปญญานั่นแล ลงไดหยั่ง
ถึงความจริงทั้งหลายดวยปญญาแลวจะหวั่นยังไง สนฺทิฏฐิโก เห็นไดชัด ออ อยางนี้เอง
ไมตองบอก ปลอยเลย ๆ
กิเลสไมมีทหี่ ลบซอนแลว ถูกทําลายไปหมดตัง้ แตรูปขันธเขาถึง เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณขันธ ตีตอนเขาไป ๆ ดวยปญญา ตามขั้นภูมิของปญญา ตามขั้นของ
กิเลส จนกระทั่งกิเลสไมมีที่อยู เขาไปรวมอยูที่ใจ พิจารณาทีไ่ หนจิตก็ไมพิจารณาเพราะ
รูแลวนี่ นั่นความประจักษดวยปญญาเปนอยางนี้ รางกายที่เคยเปนเวทีแหงการ
พิจารณาแหงการตอสูกับกิเลสก็หมดความจําเปน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต
ละอยาง ๆ ก็หมดความจําเปนไป ก็เหลือแตตัวรังใหญของมัน คือกษัตริยวัฏจักรที่
กลมกลืนเปนอันเดียวกันกับจิตเทานั้น
ความจริงก็ไมไดกลมกลืน เราหากพูดอยางนั้น ถาไมพูดเชนนั้นมันก็จะไปหลง
จิต จะไปสงวนจิต รักจิต รักจิตก็รักกิเลส รักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแล เพราะฉะนั้น จึงไมให
เวนในการพิจารณา อะไรก็ตามจะขาดจะพังทลายไปดวยกันทั้งหมดก็ใหรู แมที่สุดใจที่รู
ๆ อยูนี้มันจะพังไปดวยกิเลสก็ใหมันรู เมื่อถึงขั้นจะเอาใหราบ ตองใหรูใหราบหมด
ไมใหมีเกาะมีดอนไวเลย นี่จึงเรียกวา ลบสมมุติภายในใจ ลบกิเลสทุกประเภทภายใน
ใจ ลบตรงจุดสุดทายก็คือลบอวิชชา ทําลายอวิชชาพังลงไป ทลายลงไปแลว ไปไหนทีน่ ี่
จิตดับไหม ไมดับ แตบริสุทธิ์เต็มภูมิ สิ่งที่ดับก็มีแตกิเลสเทานั้นเอง ของปลอมมันดับ
ไปไดนี่นะ เมื่อถูกของจริงฟดกันลงไปจนแหลกแตกกระจายแลวปญหาทั้งมวลก็ยุติลง
ในทันทีทันใด จะฉลองชัยชนะก็ไดโดยยกธงชัยชนะขึ้นสุดยอดเสาธงวา ไชโย ไชโย
ไชโย สามจบครบพระรัตนตรัย
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เมื่อธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแลว จิตดวงนั้นกับจิตดวงกอน ทั้ง ๆ ทีเ่ ปนดวง
เดียวกันนี้แล ขณะที่ลมลุกคลุกคลานมาเปนลําดับลําดา จนกระทัง่ ถึงขั้นนี้แลวเปน
อยางไร ใจของคน ๆ เดียวนั้น อิสระ ความสุขความสบายกับความทุกขที่เคยเปนมา
ตางกันอยางไรบาง ความโงความฉลาดของใจดวงนี้ ตั้งแตขนั้ นั้นมาถึงขั้นนี้เปนอยางไร
รูไดชดั จิตดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาด ไมฉลาดจะเอากษัตริยจอมวัฏจักรลงจาก
หัวใจไดยังไง ตองฉลาดเหนือจอมกษัตริยวัฏจักรจึงเรียกวาจอมฉลาด
ความทุกขทั้งมวลที่เราตอสูกิเลสนั้นมาทําใหเราลมจมที่ตรงไหน มาทําใหเรา
เสียหายที่ตรงไหน ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกขทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจ เปน
อิสระเต็มที่แลวที่นี่ เวิ้งวาง อยูไหนอยูได อยูในสมมุติอยูในธาตุขันธก็ไมใชสมมุติไมใช
ธาตุใชขนั ธ ธาตุขันธจะเจ็บไขไดปว ย ปวดหัวตัวรอนมากนอยก็เปนเรื่องของธาตุของ
ขันธ ไมใชวิสัยที่จะประสับประสานกันกับธรรมชาติที่เปนวิมุตติแลวนั้น เห็นไดอยาง
ชัดเจน เห็นดวย สนฺทิฏฐิโก ของตัวเอง
เพราะฉะนั้นพระขีณาสพทานทานจะตายในทาใดอิริยาบถใด ก็คือพระขีณาสพ
ตายอยูนั่นแล ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในจิตทาน เจ็บไขไดปวยธาตุขันธจะแสดง
อากัปกิรยิ าอยางไรขึ้นมา จะมีลักษณะเหมือนโลกทั่ว ๆ ไปก็ตาม กระดิกพลิกแพลงไป
ตาง ๆ ก็ตาม หรือมีลักษณะเหมือนรองเหมือนครางบางก็ตาม เปนเรื่องของขันธที่ถกู
ทุกขเวทนาบีบบังคับใหดิ้นรนใหกวัดแกวงใหเปนไปตาง ๆ เชนเดียวกับไฟทีเ่ ผาไหม
สิ่งตาง ๆ มีฟนเปนตน จะตองแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ ขึ้นมา บางทีก็เสียงระเบิดตูม
ิ ญาณ สงเปลวจดฟาโนน เหมือนกับมีวิญญาณทั้ง
ตาม ๆ เหมือนฟนมีวิญญาณ ไฟมีวญ
ฟนทั้งไฟจริง ๆ ความจริงไฟก็ดีฟน ก็ดี ไมมีวิญญาณและไมมีความรูสึกซึ่งกันและกัน
เลย ทั้ง ๆ ทีแ่ สดงตอกันอยูอยางผาดโผนในเวลานั้น
นี่เรื่องธาตุเรือ่ งขันธ คือทุกขเวทนากับรูปขันธที่แสดงตัวตอกันในเวลานั้น ก็
เชนเดียวกับไฟไหมฟนนั่นแล มันจะมีอาการใดก็ตาม มันเปนเรื่องของสมมุติทที่ ํา
หนาที่ตอกันอยูเพียงเทานั้น ซึ่งตางฝายตางก็ไมรูเรื่องของกัน สวนจิตตวิมุตติจะเขา
มาเกี่ยวของวงสมมุติอยางไร จิตตวิมุตติตองเปนจิตตวิมตุ ติ เปนธรรมชาติที่หลุดพน
จากสมมุติทงั้ หลายโดยหลักธรรมชาติของตนอยูแลว อะไรจะไปบังคับจิตดวงนั้นไดไมมี
ไมมีอะไรจะไปบังคับไดเลย
เมื่อพนไปจากสมมุตินี้ไปแลววิเศษไหม ถาจะใหชอื่ วาวิเศษก็ไมมีอะไรเทียบเทา
แลวในสมมุตินี้ นี่ธรรมของพระพุทธเจาพรอมเสมอที่จะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ
และปฏิบัติจริงไมสงสัย ไมมีคําวาลาสมัย ถาเราไมเปนคนลาสมัยเสียเอง ขอใหนํา
ธรรมะของพระพุทธเจามาปฏิบัติเถอะจะไมไปไหน
จะตองไปตามแถวทางที่
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พระพุทธเจาเสด็จไปแลวนั้นแล นานไมนานไมสําคัญ สําคัญที่ความจริงแหงการปฏิบัติ
ของเรา
ใหเขาถึงความจริงแหงธรรมเปนลําดับเถิด
จะตองถึงความหลุดพน
เชนเดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายไมสงสัย
ธรรมนี้เปนธรรมที่คงเสนคงวา แสดงแตความจริงลวน ๆ ความจอมปลอมไมมี
เลย ผูปฏิบัติใหเปนไปตามความจริงนี้แลว ความปลอมจะหมดไป จะไมทําใหเสีย
ผลเสียประโยชนเสียความหวังแตอยางใด เพราะธรรมไมเคยสรางความหมดหวังใหคน
นอกจากกิเลสตางหากสรางความหมดหวังใหโลกมาตลอดกัปตลอดกัลป เปนแตเพียง
วาโลกไมสามารถรูกลอุบายของมันที่สรางความผิดหวังใหเทานั้นเอง จึงเปนผูผิดหวัง
ไปเรื่อย ๆ เรื่อยมาและจะเรื่อยไป ผูปฏิบัติธรรมใหถึงจิตถึงธรรมอยางแทจริงแลวจะ
ไมผิดหวัง จะตองไดสมหวังเปนลําดับลําดาจนกระทัง่ สมหวังเต็มที่ ทานวาสุขเกษม นิจฺ
ฉาโต ปรินิพฺพโุ ต ความหิวโหยดับสนิท ชื่อวาวิมุตติก็วิมุตติที่ใจตัวเคยหิวโหยนั่นละซิ
ธรรมเหลานี้สด ๆ รอน ๆ อยูกับความรูคือใจของเราทัง้ หลายผูปฏิบัติทุก ๆ
ทานไมหางไมไกล เปนมัชฌิมาอยูทามกลางผูรู ๆ อยูเวลานี้แลคือ มัชฌิมา ธรรมะจะ
เขาสูความรูที่เปนมัชฌิมานี้ ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย เอาใหจริงใหจงั นักปฏิบัติ ขอให
เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจาเถอะ
พระองคลําบากลําบนมาขนาดไหนตอสัตว
โลกนะ ทีแรกก็ลําบากลําบนเฉพาะพระองคแทบเปนแทบตาย จากนั้นก็ไมเคยอยูดวย
ความผาสุกสบายตามพระธาตุพระขันธของทานเลย ยังตองขวนขวายแนะนําสั่งสอน
สัตวโลกทั้งสามโลก ฟงซิ ภาระใครจะมากยิ่งกวาภาระของพระพุทธเจา และหลักธรรม
ที่นํามาสั่งสอนสัตวโลกนั้น ใครจะสามารถนํามาสั่งสอนไดนอกจากพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียวเทานั้น เพราะธรรมเหลานี้ วิชาเหลานี้ไมมีใครรูไดเห็นไดเมื่อจิตยังอยูใ น
ขายของสมมุติอยู ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีสัตวรายใดรูได เพราะ สตฺต ยังของอยู ไม
สามารถจะรูธ รรมนี้ได เพราะธรรมนี้เปนธรรมเหนือโลก จิตเหนือโลกแลวคอยรูไดและ
นํามาสอนโลกได
เมื่อเราคิดถึงพระคุณอันลนโลกของพระพุทธเจาเชนนี้แลว ก็นาจะมีแกใจบึกบึน
เพราะลางมือเปบเอาเลยนี่ พระโอวาทคําสั่งสอนมีทุกสิ่งทุกอยางไมบกพรอง บกพรอง
เฉพาะเราเทานั้นถาบกพรอง เราเหมือนกับลางมือเปบ เกิดมาทานกลางแหงศาสน
ธรรมและยังไดบวชในพระพุทธศาสนา และไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมดวย จะ
เปนผูทอถอยออนแอไมสมควรอยางยิ่ง ไมสมภูมิกับความเปนลูกศิษยตถาคต จงเอา
ใหจริงใหจัง แมจะไมไดอยางพระพุทธเจาทุกกระเบียดก็ตาม ความสุขทีจ่ ะพึงไดจาก
การฝกฝนทรมานตนนี้หนีไมพน ตองไดตามขั้นภูมิของตน ตามกําลังความสามารถของ
ตนจนได
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ฉะนั้นขอใหทุก ๆ ทานจงนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงหลักชัยโดยทั่วกัน ให
กิเลสไดรองไหตามเสียบางพอเปนประวัติการณ รอยทั้งรอยมีแตโลกรองไหไปตาม
กระแสของกิเลสแทบไมมีน้ําตาหลอเลี้ยงตา ไมคิดเสียดายน้ําตาบางหรือพระทั้งองค
คนทั้งคนโดนแตกิเลสเอาไมทิ่มแทงตาทุกภพทุกชาตินาเวทนาเหลือประมาณ
การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควรจึงขอหยุดเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

แบบแปลนของศาสนธรรม
แบบแปลนแผนผังที่เขาสรางบานสรางเรือนก็ดี
ตํารับตําราทางโลกก็ดี
ตํารับตําราทางศาสนาก็ดี ถายังไมไดลงมือทําตามแบบแปลนแผนผังนั้นกอนแลว จะไม
ทราบความลึกตื้นหยาบละเอียดของตัวตึกและของธรรมไดเลย เพียงแตจําไดเฉย ๆ ถา
ยังไมไดทําหนาที่ภาคปฏิบัติตามแปลนและตํารานั้น ๆ กอนก็ยังไมสําเร็จประโยชนอัน
ใด ทั้งยังไมทราบความลึกตื้นหยาบละเอียดแหงแบบแปลนและตํารับตํารานั้น ๆ อยาง
มั่นใจไดดวย
ศาสนธรรมที่พระพุทธเจาประกาศสอนโลก เทียบกันไดกับแบบแปลนที่สราง
ตึกสรางรานนั่นแล พูดอยางพื้น ๆ ธรรมดาก็เรียกวาแบบแปลนเพื่อความเปนคนดี
ทานใหสรางตนตามแบบแปลน คือแนวทางแหงธรรมที่สั่งสอนไว และสรางตนใหเปน
คนดีตามลําดับชั้น เพราะแปลนคือศาสนธรรมมีตั้งแตขั้นพืน้ ฐานถึงขั้นละเอียด และ
ละเอียดเขาไปเปนลําดับจนถึงขั้นวิมตุ ติหลุดพน
เหมือนเขาสรางบานสรางเรือนจน
สําเร็จตามขนาดที่แปลนกําหนดไว
แปลนที่เรามองเห็นหยาบ ๆ แตภายนอกนั้นเปนอยางหนึ่ง กฎเกณฑของ
แปลนซึ่งอยูภายในหองในหับ ในที่ตาง ๆ ทั่วทั้งตึกนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง นับวาเปน
ความสลับซับซอนมาก ตําราแหงศาสนธรรมซึ่งเทียบกับแปลนบานที่พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนไวเปนพื้น ๆ นั้นอยางหนึ่ง ที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากเกินกวาความรู
ธรรมดาจะรูไ ดเปนอยางหนึ่ง รวมแลวก็คือแบบแปลนเพื่อความเปนคนดี ตามลําดับ
ภูมิของสัตวของจิตของธรรม
ทานใหปฏิบัติตนตามแบบแปลนแหงศาสนธรรมที่สั่งสอนไวนั้น ตามขั้นแหง
ธรรม ตามกําลังแหงความสามารถเปนลําดับไป เริ่มตัง้ แตความสนใจในอรรถในธรรม
เริ่มไดยินไดฟงคําสั่งสอนในแงตาง ๆ และเริม่ ปฏิบัติตาม นับแตการใหทานดวย
ความเชื่อวามีผลอยางนั้น การรักษาศีลมีผลอยางนั้น และกาวขึ้นสูขั้นภาวนามีผลอยาง
นั้นเรื่อย ๆ ไป ซึ่งลวนแตแปลนคือ แนวทางที่จะสรางคนใหเปนคนดีดวยกันทั้งนั้น
และดีเปนชัน้ ๆ ขึ้นไปตามแบบแปลน คือศาสนธรรมที่สั่งสอนไวหลายขั้นหลายภูมิ
เริ่มตนตั้งแตผูเริม่ มีความเชื่อความเลื่อมใสศาสนาและนับถือศาสนา กราบพระ
สวดมนตเปนกิจวัตรประจําตน จากนั้นก็กาวเขาสูความเปนผูมีศีล แมจะไมไดมาก
เพียงศีล ๕ เปนกาลเปนเวลาก็ยังดี หรือไมไดทุกองคแหงศีล เพียงไดในองคใดหรือ
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ขอใดขอหนึ่งก็ยังดีกวาผูไมมีศีลเสียเลย
และกาวเขาสูศีลที่เปนความละเอียดทาง
ความรูสึก และการปฏิบัติสูงขึ้นไปเปนลําดับลําดา นี่คือภาคปฏิบัติ ไดแกการกระทํา
ตาม
การนับถือนั้นเปนอยางหนึ่งคือ นับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน
หลักยึดของใจ ไมนับถือสิ่งใดยิ่งกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เรียกวาการนับ
ถือศาสนา มีความเคารพกราบไหวบูชาดวยความเชื่อความเลื่อมใส จะเรียกวามีการ
ปฏิบัติแฝงไปดวยเพราะการกราบไหวนั้นก็ถูก
การปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวเปนขั้น ๆ ตอน ๆ นั้นเรียกวา
ภาคปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามแบบแปลนที่ไดยินไดฟงมาจากโอวาทนั้นแล แตแยก
ออกมาเปนเหมือนแบบแปลนที่เขาสรางบานสรางเรือน พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว
เหลานี้ จะถือเปนมรรคเปนผลทีเดียวโดยที่ยังไมมีการปฏิบัตินั้นยังไมได เชนเดียวกับ
การถือตัวบานตัวเรือนจากแปลนโดยที่ยังไมไดลงมือสรางไมไดนั่นแล เพราะเปนเพียง
แปลนเทานั้น ไมใชเปนตัวบานตัวเรือนเปนตัวตึกตัวรานอะไร ทีจ่ ะใหสําเร็จเปนตัว
บานตัวเรือนอยางแทจริง ตองสรางตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว กวาง แคบ สั้น ยาว
ลึก ตื้น หยาบละเอียดขนาดไหน ตองทําตามแปลนนั้น บานหลังนั้นจะสําเร็จขึ้นมาโดย
สมบูรณเพราะนายชางที่เขาทําแปลน เขาศึกษาเลาเรียนและคํานวณมาอยางถูกตองทุก
สัดทุกสวนแลว จึงนําออกมาใช
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาพระองคก็ทรงคนควาทดสอบ ทั้งฝายเหตุฝายผล
เปนที่พอพระทัย ไมมีแงใดแหงธรรมเปนที่สงสัยแลว จึงไดนําออกมาสั่งสอนสัตวโลก
แนะ การสั่งสอนสัตวโลกจึงเปนเหมือนกับ การมอบแปลนใหโลกชาวพุทธผูที่นับถือได
ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้น ๆ เปนลําดับไป ผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ
นั้นแลจะเริม่ เปนรูปเปนรางแหงความดีขึ้นมา เชนเดียวกับผูสรางบานสรางเรือนตาม
แปลนนั้น จะเริม่ เปนรูปเปนรางขึ้นมาโดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่แหงตึกราม
บานชองนั้น ๆ
การประพฤติตัวการปฏิบัติตัวใหเปนไปตาม สวากขาตธรรมที่เรียกวา แปลน
อันพระองคตรัสไวชอบแลวนั้น
ก็ยอมจะสําเร็จเปนรูปเปนรางขึ้นมาภายในของผู
ปฏิบัติ คือ เปนคนดีขนึ้ มาเปนลําดับลําดา ความประพฤติทางกายที่ออกมาจากใจซึ่ง
ไดรับการอบรมมาพอสมควรแลวก็ยอมดี ไมแสลงแทงตากระเทือนใจผูอื่น การ
แสดงออกทางวาจาก็ถูกตองตามเหตุผลที่โลกยอมรับกัน
เพราะจิตเปนผูยอมรับ
เหตุผลจากศาสนธรรม เนื่องจากศาสนธรรมทุกขั้นเต็มไปดวยเหตุผลคือความถูกตอง
ดีงามทั้งสิ้น ผูตองการความเปนคนดีและดีเยี่ยมยอมปฏิบัติตัวตามศาสนธรรม นับแต
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ขั้นใหทาน รักษาศีล แลวกาวขึน้ สูดานจิตตภาวนาซึ่งเปนธรรมละเอียด และงาน
ละเอียดโดยลําดับ
เฉพาะอยางยิ่งนักบวช เปนผูตงั้ หนาตั้งตาจะสรางตัวเปนคนดีและดีเยี่ยมอยู
แลว จําตองสนใจตอหลักธรรมวินัยซึ่งเปนแบบแปลน คือแนวทางอันถูกตองดีงามไม
ผิดพลาดได มีการระมัดระวังประจําตัวประจําจิต ประจําอิริยาบถไมใหผิดคลาดเคลื่อน
ไปได ยิ่งฝายพระวินยั ซึ่งเกี่ยวกับโทษหนักเบาดวยแลวก็ยิ่งเขมงวดกวดขัน ไมให
ผิดพลาดไมใหตําหนิตนได คําวาเจตนาลวงเกินศีลนั้นไมใหมีเลย นอกจากความเผลอ
ความผิดพลาดโดยไมมเี จตนาในโทษที่เยียวยาไดหรือแกไขไดเทานั้น
ธรรมของผูป ฏิบัติก็เริ่มแตสมถธรรมขึ้นไป สมถธรรม คือธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติ
ไดรับความสงบเย็นใจ ทานจึงเรียกวา สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน สมถกรรม
ฐาน แปลวา ที่ตั้งแหงงานเพื่อความสงบ ไดแก ผูเริ่มภาวนา บริกรรมธรรมบทใดก็
ตาม ที่เหมาะกับจริตนิสยั ของตนดวยความจดจอตอเนื่อง ดวยความสนใจจริง ๆ มีสติ
เปนผูควบคุม จนปรากฏผลขึ้นมาเปนความสงบภายในใจ โดยไมตองไปถามผูหนึ่ง
ผูใดเลย รูขนึ้ จําเพาะใจของตนวา เวลานี้ไดรับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอยาง
นั้น ๆ นี่คือผลเริ่มปรากฏเปนรูปเปนรางขึ้นมาแลว จากแปลนคือสมถธรรมที่ทานแนะ
ไว และพยายามอบรม พยายามบํารุง พยายามรักษาจิตอยูโดยสม่ําเสมอ
เพราะปกติจติ มีสิ่งจอมปลอมและปลิ้นปลอนหลอกลวง แทรกอยูภายในเปน
จํานวนมากจนคณนาไมได อยาใหเปนไปตามสิ่งเหลานี้ ใหระงับดับกันดวยสมถธรรม
และวิปสสนาธรรม มีสติเปนสําคัญในการควบคุมจิต ระวังจิตใจของตนดวยดี ไมให
สายแสไปตามสิ่งผลักดัน ที่ออกไปสูทางตา ทางหู ฯ และสูทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น
ทางรส เครื่องสัมผัสตาง ๆ ตลอดถึงธรรมารมณที่ครุน คิดอยูภายในจิตใจ อัน
เนื่องมาจากการไดเห็นไดยินเหลานั้น แลวกลับมาเปนขาศึกแกตนจนใจหาความสงบ
ไมได เกิดความเดือดรอนวุนวายขึ้นมา เพราะการกอไฟเผาตน ดวยเหตุแหงความสาย
แสของจิตเพราะไมมีสติตามรักษา
สติ จึงเปนสิง่ จําเปนอยูมาก ที่จะอบรมหรือบํารุงจิตใจใหเปนไปเพื่อสมถธรรม
ดังที่กลาวแลว นี่เรียกวา ภาคสมถกรรมฐาน เปนขั้นเริม่ แรกแหงการกอตั้งจิตใจของ
ตน เริ่มอยางนี้แล
เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอยับยั้งตนได ไมกวัดแกวง ไมไขวควา
ไมหิวไมกระหาย ไมวุนวายกับอารมณตาง ๆ มีสมถธรรม คือความสงบเปนอาหาร
เครื่องดืม่ เปนเครื่องยึดเครื่องอาศัยเปนทีเ่ ย็นอกเย็นใจแลว ทานสอนใหใช วิปสสนา
กรรมฐาน ในวาระจากความสงบนี้ไป และผลัดเปลี่ยนกันทํางานคนละเวลา ระหวางสม
เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม
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ถกรรมฐานกับวิปสสนากรรมฐาน ไมใชทําในเวลาเดียวกัน นอกจากมีเหตุการณที่ควร
จะทํา อันนั้นเปนกรณีพิเศษของแตละราย ๆ ที่จะปรากฏการณขึ้นมาใหควรทํา
วิปสสนาพิจารณาก็ทําไดไมขัดกัน
คําวา วิปสสนากรรมฐาน คือฐานที่ตั้งแหงการงานเพื่อความรูแจง วิปส สนา
แปลวา ความรูแจงเห็นจริงดวยปญญานั่นแล เวลานี้จิตไมรูแจงเพราะอะไร มีอะไรเปน
เครื่องปกปดกําบังไว ปกติใจซึ่งเปนนักรูอยูแลวตลอดมาตั้งแตกาลไหน ๆ ไมเคย
ปราศจากความรูนี้เลยแมแตขณะเดียว แตเหตุใดจึงไมรูแจงเห็นจริง ก็เพราะสิ่งที่
ปดบัง คือกิเลสประเภทตาง ๆ มันปกคลุมหุมหออยูภายในใจใหเปนใจฝาฟาง รูก็ใหรู
ไปตามแถวแหงความฝาฟาง แถวมืดบอด ไมใหรูตามความจริง ใหรไู ปแบบปลอม ๆ
แฝง ๆ เพราะกิเลสมันทําใหเปนเชนนั้น ไมใชธรรมพาใหเปน
เนื่องจากกิเลสไมใชของจริง เปนของปลอม หากแทรกอยูภายในจิตนั้น ธรรม
เปนของจริงจึงตองอาศัยธรรมเปนเครื่องชะลาง เปนเครื่องสอดสองมองดูสิ่งที่ปลอม
ทั้งหลายซึ่งอยูภายในใจนั้น ใหเห็นกระจางแจงออกไปโดยลําดับ เชน ทานสอน
กรรมฐาน ๕ ในเวลาบวชเบื้องตนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา
โลมา เกสา เปนตน นี้แลคือตัวปดบังจิตใจ
ไมใชภูเขาทัง้ ลูก ไมใชแผนดินทั้งแผน ไมใชสิ่งใดทั้งมวล ไมใชความมืดเพราะ
อากาศมาปดบังจิตใจ แตเพราะอวิชชาคือกิเลสตัวสําคัญเปนพื้นฐาน เปนรากเหงาเคา
มูลของกิเลส มันขยายอํานาจออกมาทั่วสรรพางครางกายนี้ ใหเปนสิ่งปดบังความจริง
ไวทั้งมวล จิตจึงเห็นดวยความฝาฟาง เห็นดวยความจอมปลอม สําคัญผิดไปดวย
ความเห็นนั้น ๆ เพราะกิเลสพาใหสําคัญ กิเลสพาใหมั่นหมาย กิเลสพาใหติด กิเลสพา
ใหพัวพัน กิเลสพาใหยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานี้
เพราะฉะนั้นธรรมทานจึงสอนลงในจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปดบังไว เพื่อ
เพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสทีส่ ําคัญวานี้เปนเรา นี้เปนของเรา นี้เปนหญิง นี้
เปนชาย นั้นเปนสัตวเปนบุคคลออกไปโดยลําดับ ดวยการพิจารณามีกรรมฐาน ๕ เปน
สําคัญ เพราะเปนพื้นฐานแหงการพิจารณาในเบื้องตน ทานจึงมอบอาวุธอันสําคัญให
๕ ประการ มีเกสา โลมาเปนตน เราจะพิจารณาอาการใดก็ไดใน ๕ อาการนี้ เพื่อเพิก
ถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แทรกอยูในอาการ ๕ เปนตนนัน้ นี่เรียกวา วิปสสนา เพื่อ
ความเห็นแจงตามความจริงของสภาพนั้น ๆ ในสวนรางกาย
เกสา ดูเปนยังไง ผมอยูบ นศีรษะมันสวยตรงไหน มันงามตรงไหน มันนารักนา
ชอบใจที่ตรงไหน เพียงเปนเสนดํา ๆ ขาว ๆ อยูบนศีรษะเทานั้น มันหาความสวยงาม
มาจากไหน ถาตามหลักความจริงของมันแลว หาความสวยงามไมได เพียงผมเสนหนึ่ง
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เทานั้น เอาความสวยงาม เอาความเลิศเลอมาจากไหน เอาความเปนหญิงเปนชาย
เปนสิ่งที่นารักนาชอบใจมาจากไหน ผมเสนหนึ่งนั้นมันมีอํานาจวาสนามาจากไหนจึงมา
กลอมจิตใจของสัตวโลกใหลุมหลง และยึดถือวาเปนของสวยของงามเปนของนารัก
ใครชอบใจเอานักหนา
พิจารณาลงไปตั้งแตปลายเสนผม ลงถึงที่เกิดที่อยูของมัน มันเกิดที่ไหนสถานที่
มันเกิดวิเศษไหม ตัวของมันเองคือเสนผมนั้นนะวิเศษไหม สถานที่มันเกิดวิเศษไหม
สถานที่มันอยูวิเศษไหม ถึงไดยกไดยอถึงไดยึดไดถือ ไดสําคัญมั่นหมาย ไดเคารพยก
ยองมันเอานักหนา จนลืมเนื้อลืมตัววาเปนของสวยของงาม วาเปนสัตวเปนบุคคล วา
เปนเราเปนเขา เปนหญิงเปนชายไปทั่วแดนโลกธาตุดวยผมเพียงเทานั้น โงขนาดไหน
มนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่งพระกรรมฐานเรานะโงขนาดไหน จงดูความโงของตนตรงนี้
ดูซิ
ดูผมใหชัดเจน แลวดูสถานที่อยูสถานที่เกิด มันเกิดขึ้นมาจากหนัง หนังวิเศษ
อะไร ดูใหดซี ิหนัง มันวิเศษอะไร ขางนอกมันก็เต็มไปดวยมูล มูลคือขี้เหงื่อขี้ไคลเต็ม
ไปหมดรอบตัวมีวางเวนที่ตรงไหน ไมวาหนังรอบศีรษะ หนัง ตจปริยนฺโต คือหนังที่
หุมอยูรอบสกลกายนี้ เต็มไปดวยขี้เหงื่อขี้ไคล ตองชะตองลางกัน ตองอาบตองถูกัน
ตลอดเวลา หนังบนศีรษะมันเปนหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยูที่นั่น มันได
ความวิเศษมาจากไหนถึงไดหลงมันชนิดไมลืมหูลืมตาบางเลย ความจริงมันก็เปนหนัง
เหมือนกันหมดและเยิ้มไปดวย ปุพโพโลหิต เหมือนสิ่งที่อยูภายใน มันอาศัยสิ่ง
สกปรกหลอเลี้ยงกันอยูเทานั้น ตามสภาพของมันก็เปนของสกปรกโสโครกดวยกัน นี่ดู
ผม
ขนก็เหมือนกัน มันมีอยูทั่วสรรพางครางกาย มันวามันวิเศษไหม มันวามันสวย
มันงามไหม เราตางหากเปนผูไปสําคัญมั่นหมาย และเราตางหากเปนผูนําเอาสิ่งเหลานี้
มาเปนฟนเปนไฟเผาจิตใจตัวเอง ไมใชสิ่งเหลานั้นมาเปนฟนเปนไฟ เปนความหลง
ของเราตางหากพาใหเปนไฟเผาตน
ความหลงนี้คืออะไร ถาไมใชเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมเปนตัวพาใหหลง นี้
ละอํานาจของกิเลสมันเกงกาจสามารถฉลาดแหลมคม อยางที่เห็นอยูสด ๆ รอน ๆ นี้
แหละ เรายังเชื่อมันไดอยางสนิทติดจม ไมสะดุดในโทษของมันบางเลย เพราะฉะนั้น
จึงตองอาศัยกรรมฐาน ๕ เปนตนนี้ เปนเปาหมายแหงการพิจารณาทางสติปญญา เพือ่
บุกเบิกเพิกถอนออกใหเห็น ผมเปนยังไง ขนเปนยังไง เล็บเปนยังไง สวยงามที่ไหน
เล็บ มันวิเศษวิโสสวยงามที่ตรงไหน ก็เล็บรู ๆ กันอยูแลว ฟน ก็คือกระดูกเราดี ๆ นัน้
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แล เพราะมันเหมือนกระดูกทั้งหลายในรางกายสวนตาง ๆ ทานใหชื่อวาฟน แลวมัน
สวยมันงามที่ตรงไหน ก็กระดูกรูกันอยูชัด ๆ
ตามหลักความจริงของธรรมเปนเชนนี้
แตตามความจอมปลอมของกิเลส
เสกสรรปนยอไปแลวไดรอยแปดพันประการ แลวแตสัตวจะติดจะพันยังไง จะหลงไป
ตามมันในแงใด มันหลอกไดทุกแงทุกมุมตลอดเวลา ทุกอาการของรางกายที่มีอยูนี้
นอกจากนี้แลวมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสงสาร สัตวโลกดังพวกเราซึ่งตาบอดหูหนวก
จึงถูกมันจูงจมูกมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ไมรูวาถูกจูง นี้แหละผูนําของวัฏฏะใหสัตวทั้งหลาย
ไดเกิดแกเจ็บตาย หาบความทุกขทรมานตาง ๆ ไปทุกภพทุกชาติเพราะความเกิดเปน
ตัวการสําคัญ เนื่องมาจากอวิชชาไดแก จอมกษัตริยวัฏจักรของกิเลสตัวพาใหลุมหลง
เปนตัวเหตุอนั เริ่มแรก
สัตวทั้งหลายจึงพากันแบกแตกองทุกข หาเวลาปลอยวางไมไดเลยจนกระทั่ง
บัดนี้ แลวยังจะแบกตอจากนี้ไปจนตลอดอนันตกาลหาเวล่ําเวลาปลอยวางไมได ถาไม
ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดรึงจิตใจนี้ออกดวยธรรมะของพระพุทธเจาเสีย
เมื่อใดแลว จะไมมีวันหลุดพนจากทุกขนี้ไปไดเลย จะบนขนาดไหนก็บนเถอะ บนเรื่อง
ทุกขบนเทาไรก็หมดลมไปเปลา ๆ ถาไมแกตนเหตุแหงความทุกขที่ใหเกิดทุกขนั้น
ออกไปไดดว ยอรรถดวยธรรม
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนธรรมชาติจําเปนและสําคัญมาก ที่จะชะลางหรือลบ
ลางปราบปรามกิเลสทั้งหลายใหราบไปจากใจ เปนใจอิสระ เปนใจที่วิเศษวิโสขึ้นมา
นี่แหละขั้นเริม่ แรกทานจึงสอนกรรมฐานให จากนั้นก็ ทันตา ฟน ตโจ หนัง ดูซิ
สวยที่ตรงไหน งามที่ตรงไหน วิเศษที่ตรงไหนหนัง หนังสัตวก็มีอยาวามีแตหนังคน
หนังเราเลย แลวเขาวิเศษอะไรกัน สัตวเขามีหนังเหมือนมนุษยเรานั่นแลทําไมเขาไม
วิเศษ เหตุใดมนุษยเราจึงถือวาตัววิเศษดวยหนังบาง ๆ หอกระดูกเพียงเทานี้
จงเปดเขาไปดวยปญญา พิจารณาดูซิ ขางนอกก็เต็มไปดวยขี้เหงื่อขี้ไคลตองชะ
ตองลางอยูเปนประจํา ไมชะไมลางไมอาบไมสรงไมไดจะสงกลิ่นเหม็นคลุงไปหมด ตาง
คนก็ตางหาบมูลสดมูลแหงเต็มตัวมาอยูดวยกันไดยังไงมนุษย ถาไมชะไมลางไมอาบ
ไมสรงใหพอดูไดบาง ก็ไมผิดอะไรกับสุกรที่นอนจมมูตรจมคูถอยูดวยกัน เรายังจะ
เสกสรรปนยอใหมันเปนของวิเศษวิโสไดที่ตรงไหน ดูจากผิวหนังนี่ก็รูอยูแลว ถาดูดวย
อรรถดวยธรรม คือดูดวยสติปญญา ถาไมดูดวยอํานาจแหงกิเลสตัวมืดมิดปดตา ตัวโล
กันตรนรกมันปดเราใหรอ นอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะความมองหาอะไรไมรไู มเห็นขึ้นชือ่
วาของจริง แตจะเจอแตของปลอมซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาลนเราเทานั้น
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ดวยเหตุนี้ทา นจึงสอนบทธรรมยอ ๆ ใหเวลาบวชซึ่งเปนเวลาเพียงเล็กนอย
เพื่อใหนําอันนี้ไปพิจารณา เอา เราจะบริกรรมเปนสมถกรรมฐานก็ได บริกรรมใน
อาการทั้งหานี้บทใดก็เปนสมถะได บริกรรมไปแลวยังไมแลว ยังพิจารณาไปตาม
อาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกจนกลายเปนวิปสสนาไปดวยกันนั้นได จากนั้นก็พิจารณาเขา
ไป หนังขางนอกกับหนังขางในมันตางกันอยูมาก แมขางนอกจะเปนของสกปรกแตก็
ยังสูขางในไมได พลิกออกมาดูซิ เต็มไปดวยเลือด ดวย ปุพโพโลหิต ลึกเขาไปขางในมี
ตั้งแตกองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้น
รางกายมนุษยทั้งราง อะไรจะสกปรกยิ่งกวานี้ละดูซิ ทําไมไมพจิ ารณาใหเห็น
ตามความจริง ใหกิเลสมันหลอกอยูทําไมวาสวย สวยไดยังไงตาก็เห็นกันอยูนี้ มันสวย
ที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู ตามนุษยแท ๆ ยิ่งเปนตาอรรถตาธรรมตาลูกศิษยตถาคตที่
จะสอดแทรกปญญา ซึ่งเปนกลองอันสําคัญสองเขาไปตามหลักความจริง ทําไมจะไมรู
ไมเห็น พระพุทธเจาสอนไวมีแตกลองที่ทันสมัยทั้งนั้น มีปญญาเปนตน สติครอบลงไป
บังคับกันไป
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของอาการทุกสวนภายในรางกายหรือ
อาการใดก็ตาม หากจะกระจายไปหมดทั่วสรรพางครางกาย เพราะเปนสิ่งเหมือน ๆ
กัน ถาพูดวาอสุภะอสุภังของปฏิกูลโสโครก มันก็เต็มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู
และไมมีอะไรปฏิกลู เกินรางกายของมนุษยหญิงชายนี้เลย
แลวไมมีอะไรที่นาสงสัย
เหตุใดจึงไปเสกสรรปนยอวาเปนของสวยของงาม เปนของนารักใครชอบใจ
เรื่องของกิเลสมันแยบยลบนหัวใจสัตวโลกอยางนี้แหละ
มันจึงสามารถเอา
ความจอมปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายจนมองไมเห็นความจริง ทั้ง ๆ ที่ความ
จริงก็เปนดัง่ ที่วามานี้ก็มองไมเห็น เชื่อไมไดวาเปนของจริง ไมลงใจวาเปนของจริง แต
มันลงใจวาเปนของจริงตามกิเลสที่มันหลอกไปเสีย เลยเขาใจวาเปนของจริง ทัง้ ๆ ที่
สิ่งนั้นเปนของปลอม ความจริงแทมนั ไมยอมเชื่อ ก็เหมือนวาธรรมเปนของปลอมไป
เสีย เพราะถูกกิเลสกลอม กิเลสมันปดบังไมใหเห็นความจริง โลกทั้งหลายจึงลุมหลง
กัน ใครไมอยากหลง แตสิ่งที่ทําใหหลงมันมีอํานาจเหนือกวาครอบอยูที่ใจนั้น
ดวยเหตุนี้จึงตองพิจารณาดวยปญญาธรรม แยกแยะเขาไปตามสัดสวนตาง ๆ
ซึ่งมีอยูในรางกายนี้นับแตเบื้องบนเบื้องลาง ดูไปตลอดทั่วถึงที่เรียกวาเที่ยวกรรมฐาน
ภายในรางกายนี้ อยาพูดอยาเที่ยวอยาดูแตเพียงกรรมฐาน ๕ เทานั้น ปญญากระจาย
ไปไดทั้งนั้นเพราะเปนกรรมฐานดวยกัน จงดูใหชดั เจนดวยปญญา และดูเขาไปลึกและ
ละเอียดเทาไรก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับ และเห็นสิ่งสกปรกโสมมเต็มไป
หมดในรางกายนี้ เพราะตามหลักความจริงแลวไมมีของสะอาดสวยงามในรางกายนี้ มี
แตของสกปรกทั้งสิ้น
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ตอจากนั้นก็เปนเนื้อ เนื้อเปนยังไงสวยงามไหม อะไรมันวิเศษวิโส ก็เนื้อมัน
วิเศษวิโสทีต่ รงไหน นารักใครชอบใจทีต่ รงไหน เนื้อก็รูกันอยูแลว เอ็นสวยงามที่
ตรงไหน วิเศษวิโสที่ตรงไหน นารักใครชอบใจทีต่ รงไหนก็เอ็น กระดูก กระดูกก็เปน
ทอน ๆ เหมือนกระดูกสัตวทั้งหลายนั้นแล มันมีสาระอะไรพอที่จะยกยอปอปนขึ้นวา
เปนของวิเศษวิโส วาเปนเราเปนของเรา ถึงไดรกั ชอบเทิดทูนมันนักหนา จนกระทัง่ มัน
สรางกองทุกขเผาจิตใจ เพราะความยึดความถือ ความหลงงมงายในมันโดยไมรูสึกตัว
หนักเทาไรก็ทนเอา
แบกอะไรทุกวันนี้ แบกแตรางกายเทานี้ก็ยังไมพอ ยังแบกความสําคัญมั่น
หมายในรางกายนี้วาเปนเราเปนของเรา วาเปนเขาเปนของเขา รักนั้นชอบนี้ เกลียดนั้น
ชังนี้เขาไปอีกซึ่งลวนแตเปนเรื่องของกิเลส ที่จะโยนทุกขเขามาใหเราแบกเราหามอยู
ตลอดเวลา นี่เรายังไมเห็นโทษของมันแลวจะเห็นอะไรเปนคุณคา ถาลงไมเห็นโทษใน
สิ่งนี้เสียกอน คุณคาแหงธรรมก็ยังไมปรากฏขึน้ มาได เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัย
สติปญญาพิจารณาคลี่คลายลงไป นอกจากนั้นก็กําหนดใหมันตายมันแตกสลาย ในตัว
ของเราก็ตามของเขาก็ตาม คนตายแลวเปนยังไง เราตายก็ตามเขาตายก็ตาม เรายังไม
ตายก็ตาม ดูคนตายก็เคยดูกันมาแลวเปนยังไง นาพึงใจไหม ดูอะไรทุกสวนมันนา
สะอิดสะเอียน
นาเกลียดนากลัวเอาเสียอยางถึงใจไมมีวันหลงลืม
ติดหูตดิ ตา
นอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีก อะไรจะนาขยะแขยงนาหวาดนากลัวยิ่งกวามนุษยตาย แลว
เหตุใดจึงไปหนาดานเสกสรรปนยอวา เปนของสวยของงามนารักใครชอบใจ แบกหาม
อุปาทานแทบจะเปนจะตายเรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี้
ถาใจนี้เปนสิ่งที่สลายไปไดเหมือนสิ่งทั้งหลายละก็
ตองแหลกไปนานแลว
เพราะความบอบช้ําไมมีอะไรเกินจิตนี้เลย กิเลสไมวาตัวไหนก็เผาเขาที่ตรงนั้น ทุกข
นอยใหญเผาที่ตรงนั้น เผาที่ตรงจิตซึ่งเปนตัวเกิดตัวรับทุกขทั้งมวล เพราะอวิชชาเปน
เชื้อนําพาใหเกิด ทุกขนอยใหญจึงเผาลงที่จิต หากวาจิตเปนสิ่งที่สลายตัวไดเหมือนสิ่ง
ทั้งหลายแลว ตองแหลกเปนผุยผงไปนานไมมีเหลือเลย ในจิตของบุคคลและสัตวดวง
หนึ่ง ๆ ผูหนึ่ง ๆ รายหนึ่ง ๆ
แตนี้จิตไมไดเปนตัวฉิบหาย ไมไดตาย ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไม
ฉิบหาย จึงทนมาไดถึงขนาดนี้ แลวเรายังจะทนทุกขทรมานเพราะอํานาจแหงความหลง
ที่กิเลสกลอมนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไมสนใจกับอรรถกับธรรมกับการพินิจพิจารณาเพื่อปลด
เปลื้องใจออกจากความหลงความทุกข เพราะกิเลสสรางขึ้นมานั้นมันสมควรแลวเหรอ
กับนักปฏิบัติเรา เราตองสอนเราอยางนี้พิจารณาเราอยางนี้ หาอุบายยอกยอนเราอยาง
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นี้ดวยปญญา ไมเชนนั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไมได อยูเฉย ๆ ก็เฉย ๆ อยางนั้นแหละ แต
กิเลสมันไมไดอยูเฉย ๆ มันสรางกองทุกขใหเราอยูตลอดเวลา
ผูที่จะแกกิเลสอยูเฉย ๆ ไดยังไง ตองพินิจพิจารณา เชน การพิจารณารางกายก็
ดังที่วามานี้ เอา ตายแลวเปนยังไง มันพองมันขึ้นอืดและเนาเหม็นไปทั่วจักรวาลและ
แตกกระจายลงไปอยางนาสลดสังเวชเปนไหน ๆ เหลานี้กําหนดดูใหเห็นชัดซิ เมื่อแตก
ลงไปแลวเปนยังไง กลิ่นเปนยังไง รูปลักษณะมันเปนยังไง นาพึงใจไหม จนกระจายตัว
ลงไปจากสภาพเดิมโดยสิน้ เชิง เมื่อกระจายลงไปเต็มที่แลว สวนดินก็ลงไปเปนดินตาม
ธาตุเดิมของมัน สวนน้ําก็กลายเปนน้ําตามธาตุน้ําของตน ลม ไฟ ไปตามธาตุเดิมของ
ตน แลวไหนคําวาเปนสัตวเปนบุคคลอยูที่ตรงไหน
ดินนั่นหรือเปนเรา ดินนั่นหรือเปนของเรา ดินก็เรียกวาดินอยูแลวเปนเราเปน
ของเราไดอยางไร แมเวลาอยูในรางกายนี้มันก็คือดิน คือน้ํา คือลม คือไฟ ไปเสกสรร
ปนยอวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร การใชปญ
 ญาตองทําอยางนี้ซิ ซักฟอกกันอยาง
นี้ใหเห็นถึงความจริงทีพ่ ระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จนเห็นไดชัดเจนประจักษใจวา ออ
นี้คือธาตุดิน ออกจากความเปนปฏิกูลโสโครกไปแลว เลื่อนไปเปนธาตุ พิจารณาเปน
ธาตุก็สักแตวาธาตุเทานั้น ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มีใจเปนผูค รองเพราะใจ
เปนผูหลง เนื่องจากสิ่งที่ทําใหหลงครอบหัวใจ ใจจึงตองหลง จึงตองอยูใตอํานาจสิ่ง
เหลานี้พาใหเกิดใหแกใหเจ็บใหตาย ในภพนอยภพใหญ สูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ
ตามอํานาจแหงวิบากกรรมที่ทํามาทั้งดีและชั่ว
ใจเปนผูทํา เมื่อทําลงไปแลวสัตวทั้งหลายจึงตองไดรับทั้งผลดีผลชั่ว จะจําไดจํา
ไมไดในการกระทําของตนเองทั้งดีและชั่วก็ตาม ผลจะปฏิเสธไมได เพราะใจเปนผูทํา
ใจตีตราไวแลว ผลดีและชั่ว สุขแลทุกขจะตองมาทีต่ รงนี้ เพราะผูนั้นเปนผูเกิดและเปน
ผูรับผลทั้งมวล ภพนอยภพใหญก็คือผูนี้เปนตัวภพตัวชาติ เที่ยวเกิดแกเจ็บตายอยูไม
หยุดไมถอย เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นั้นเปนสําคัญมากทีเดียว นี่การพิจารณา
พิจารณาใหเห็นชัดลงไปอยางนี้ ถาอยากทราบความจริงและหลุดพนไปดวยธรรมของ
พระพุทธเจา ไมตองมาแบกกองทุกขอีกตอไป
นี้แหละการเดินตามแบบแปลนแผนผัง คือ ศาสนธรรมที่พระองคทรงสอนไว
ใหดําเนินอยางนี้ เอา พิจารณาใหหลายตลบทบทวน ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหถือนี้เปนงาน
ประจําจิตของตนเอง เรียกวาความเพียรหรืองาน หมายถึงการพิจารณาดังที่กลาวมา
ทานเรียกวาปญญา นี่ละวิปสสนา ความเห็นแจงตามความจริง พูดถึงอสุภะอสุภังก็
เปนจริงประจักษดวยปญญา พูดถึงธาตุก็เห็นประจักษดวยปญญา เห็นความแตก
สลายก็เห็นประจักษดวยปญญาเห็น ทุกฺขํ ก็เห็นประจักษดวยปญญา อนิจฺจํ ความแปร
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สภาพก็ประจักษดวยปญญา อนตฺตา หาสาระหาความเปนตัวเปนตนไมไดในอัตภาพ
รางกายนี้หรือในขันธทั้งหานี้ ก็ประจักษดวยปญญา
การพิจารณาอยางนี้เรียกวาปญญา สอดแทรกลงไปใหเห็นตามความจริงของ
สภาวธรรมสวนตาง ๆ แลว อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแมจะหนาแนนยิ่งกวาภูเขาทั้ง
ลูกก็เถอะ ทนปญญาความรูแจงเห็นจริงไปไมได พอรูแจงเห็นจริงที่ตรงไหน ตอง
ปลอยทันที ๆ เมื่อรูแจงเห็นจริงตลอดทั่วถึงก็ปลอยหมด ความหลงที่วาสัตววาบุคคล
วาเขาวาเราก็หมด เหลือแตความจริงลวน ๆ คือสักแตวาธาตุ สักแตวาขันธ สักแตวา
เราวาเขาตามชื่อเขาสมมุติเทานั้น แตจติ ไมไดยดึ ไมไดถือ เพียงแตปฏิบตั ิตามขั้นของ
สมมุติ เราก็รูวาเรา เขาก็รูวาเขาตามขัน้ ของสมมุติ นั้นหญิงนี้ชาย ก็รูตามขั้นของสมมุติ
แตไมติด แตไมรักไมชัง ไมเกลียดไมโกรธใหสิ่งเหลานั้น ไมยึดไมถือสิ่งเหลานั้น นี่
เรียกวาปญญา ถารูแลวไมยึดจึงเรียกวาปญญา
รูอะไรเห็นอะไรยึดนั้น นั้นคือกิเลส ตากระทบรูปก็เปนไฟเขามาเผาหัวใจ
เพราะความรักความชังในรูปนั้น ๆ หูกระทบเสียงก็กวานเอาไฟเขามาเผาใจ เพราะ
ความพอใจไมพอใจในเสียงนั้น ๆ กลิ่น รส สัมผัส เชนเดียวกัน กระทบสัมผัสอะไร
กวานเอาไฟเขามาเผาลนใจ ๆ ทัง้ นั้น เพราะกระแสที่ออกไปนี้ลวนแตเปนกระแสของ
กิเลส ออกไปทางตาสูรูป ออกไปทางหูสูเสียง ออกไปทางจมูกสูกลิ่น ออกไปทางลิ้นสู
รส ออกไปทางกายสูเครื่องสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง แลวกวานความลุมหลงที่เกิดขึน้
จากความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ ความไมพอใจในสิ่งทั้งหลายเขามาเผา
หัวใจ ทั้งนีล้ วนเปนวิธีการของอวิชชาหากิน ของอวิชชาสั่งสมความทุกขใสหัวใจของ
สัตวเต็มอํานาจของมัน มันเรืองอํานาจเต็มทีเ่ มื่อสติปญญายังแทรกเขาไมถงึ
การพิจารณาดังที่กลาวมานี้ คือการเปดความจริงออกมาจากความจอมปลอม
ของกิเลสตัณหาอวิชชาที่เสกสรรปนยอเอาไว ปกเสียบเอาไว เปดเผยออกมาใหเห็น
ตามความจริง แลวปลอย เห็นก็รูวาเห็นแตไมติด ไดยิน กลิ่น รส เครื่องสัมผัส อะไร
มาสัมผัสสัมพันธก็รูเหมือนกันกับคนทั่ว ๆ ไป เห็นเหมือนกันกับคนทั่ว ๆ ไป แตไม
ยึดไมถือ เพราะความรอบคอบของสติปญญาพอตัวแลว ปลอยวางโดยสิ้นเชิงแลว นี้
แลความเห็นของใจทีเ่ ปนธรรมแลวกับความเห็นของใจทีเ่ ปนกิเลสทั้งดวง ตางกันอยาง
นี้ การไดเห็นการไดยินเปนตนจึงไมเหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นก็ไมเหมือนกันเลย ผลของ
กิเลสตองเปนฟนเปนไฟ ผลของธรรมตองเปนสุขรมเย็นตลอดเวลา ไมมีอะไรมา
กระทบกระเทือน ไมมีอะไรเอื้อมเขาถึงไดเลย เพราะสติปญญาพอตัว
ยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ดวยแลว สมมุติทั้งมวลไมมีสมมุติแมชิ้นหนึ่งหรือแมเทา
เม็ดหินเม็ดทราย ทีจ่ ะเขาแทรกในจิตตวิมุตตินนั้ ไดเลย เพราะตัดออกหมดขึ้นชื่อวา
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สมมุติ ไมมสี ิ่งใดเหลืออยูภายในใจนั้นเลย เหลือแตวิมุตติความบริสุทธิ์ลวน ๆ ของใจ
นั้นแลจิตที่บริสุทธิ์ลวน ๆ แลวเปนจิตที่วิเศษ อันนั้นตางหากวิเศษ ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะในสวนรางกายทุกสวนที่เราแบกเราหามอยูนี้ ไมใชของ
วิเศษ มันกองปาชาผีดิบตางหาก มาเสกสรรปน ยอวาวิเศษอะไรกัน สิ่งที่วิเศษอยาง
แทจริงคือ ใจที่บริสุทธิ์ตา งหาก
ทางที่จะกาวเขาสูความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไร ก็คือ สมถธรรม วิปสสนาธรรม
ดังที่กลาวมานี้ เพราะฉะนั้นจงพากันดําเนินเดินตามแบบแปลน คือสวากขาตธรรมที่
ตรัสไวชอบแลวนี้ ทั้งสมถะและวิปสสนา อยาลดหยอนออนกําลัง อยาทอถอย
กิเลสไมเคยออนกําลังโดยลําพังตนเอง นอกจากจะออนกําลังลงดวยการตอสู
การรบฟนหั่นแหลกกันดวยสติธรรม ปญญาธรรมเปนตนเทานั้น ใหมันออนกําลังลง
โดยธรรมชาติของมันนั้นไมมีทาง และทุกขที่จะหมดไปจากใจของสัตวโลกเพราะการ
อยูเฉย ๆ ไมสนใจปลดเปลื้องแกไขถอดถอนชะลาง ตลอดกัปตลอดกัลปไหนก็แบก
ทุกขอยูเชนนั้น ไมมีคําวาตน ไมมีคําวาปลาย ก็คือจิตกับทุกขที่แบกหามกันอยูนี้แล ที่
จะสิ้นสุดหลุดพนไปไดก็เพราะอํานาจของความเพียร ตัง้ แต ทาน ศีล ภาวนา ขึ้นไป
โดยลําดับ นี้คือสิ่งชะลาง
เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาเปนงานสําคัญที่จะลางโลก โลกคืออะไร โลกคือหมู
สัตว คําวาหมูสัตวไดแกอะไร ไดแกหัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลาย ยึดมั่นถือมั่นสิ่ง
ทั้งหลาย ไมวาหัวใจใดทานเรียกวาหมูสัตวดวยกัน สตฺต แปลวาผูขอ ง ผูติด
การขามโลกขามกันที่ตรงนี้ ลางโลกลางที่ตรงนี้ โลกที่สกปรกที่สุดก็คือ โลกที่
เต็มไปดวยกิเลสตัณหาอาสวะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา นี้คือตัว
สกปรกครอบหัวใจสัตวโลกอยู ใจจึงหาความวิเศษไมได เมื่อสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ชะลางเขาไปหรือปราบปรามเขาไป สิ่งเหลานี้จะพังลง ๆ แตกกระจายลงไปโดย
ลําดับลําดาจนไมมีอะไรเหลือแลว นั้นแลความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เหนือ
สิ่งใด ๆ ในสามแดนโลกธาตุไมมีอะไรเหมือน นั้นแลคือจิตแท นั้นแลคือธรรมแท ที่
เปนผลขึ้นมาจากแบบแปลนคือตํารับตําราที่ทานสอนไว
สอนใหเขาสูจุดนี้ตา งหาก
ไมใชมรรคผลนิพพานจะอยูกับคําสอนนั้นเทานั้น อันนั้นเปนแปลน อันนั้นเปน
ตํารับตํารา สอนเขามาเพื่อถึงความจริงอันนี้ นี้แลเปนตัวมรรค นี้แลเปนตัวผล นี้แล
เปนผูบริสุทธิ์ เปนผูหลุดพนคือผูนี้ นี้ละถาพูดวาบาน ก็นี้คือบาน นั้นเปนแปลน นี้เปน
บานสําเร็จอยูที่ตรงนี้
ขอใหพากันประพฤติปฏิบัติอยาทอถอย อยาชินชากับความทุกขทั้งหลาย มัน
เคยทุกขมานานแลวนาเข็ดหลาบ พระพุทธเจาองคศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาเต็ม
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พระทัยแลว ไดตรัสรูธรรมขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกธาตุ เพราะความหลุดพนจาก
ความกดขี่บังคับของวัฏจักรวัฏจิต สังสารจักรก็ไดแกกิเลส กษัตริยวัฏจักรก็ไดแก กิเลส
ตัวครอบหัวใจไวไมใหมที างออกไดเลยนี่แล เมื่อพระองคถึงขั้นวิเศษสมบูรณแลวจึงมี
พระเมตตาตอสัตวโลกจนหาประมาณไมได ไมมีใครจะมีความรูความฉลาดแหลมคม
นําอุบายความหลุดพนแหงการเปลื้องทุกขออกจากใจของมวลสัตวได
ยิ่งกวา
พระพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นที่ทรงคนพบ โดยไมมีครูมีอาจารย มี
ใครมาแนะนําสั่งสอนเลย แตทรงเปนสยัมภู ทรงคนพบเอง รูเ องเห็นเอง บริสุทธิ์เอง
แลวนําพระโอวาทเหลานี้ออกมาสั่งสอนสัตวโลก ตั้งแตหลังจากตรัสรูแลวจนกระทั่งวัน
ปรินิพพาน พระองคไมเคยลดละในการสงเคราะหโลก ไมวาจะเปนโลกใด ควร
สงเคราะหดว ยอรรถดวยธรรมดวยวิธีการใด เปนสงเคราะหทั้งนั้น ไมมใี ครเปนคูแขง
พระพุทธเจา
ถาพูดถึงหลักวิชาธรรมทีท่ รงสั่งสอนสัตวโลกก็ไมมีสัตวตัวใดรายใด จะมีวิชา
ประเภทนี้เปนคูแขงกับพระพุทธเจา อุบายในการแนะนําสั่งสอนสัตวโลก ก็ไมมีใคร
ฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ถาพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษ ใจที่บริสุทธิ์วิเศษก็
ไมมีใครเปนคูแขงพระพุทธเจา มีพระองคเดียวเทานั้นในขั้นเริ่มแรกที่ไดตรัสรูขึ้นมา
การทําประโยชนใหโลกจึงไมมีใครเสมอพระพุทธเจา ทรงทําไดทั้งสามโลกธาตุ
อุบายวิธีการสั่งสอนทุกอยางไมตองหามาจากไหน ไมตองศึกษาเลาเรียนมาจากที่ไหน
คัมภีรใด จากครูใด อาจารยใด ทรงขวนขวายโดยลําพังพระองคเอง ดวยหลักของ
สัพพัญูอันเปนหลักประจําองคของศาสดาแตละพระองค ๆ เปนอยางนั้น และการสั่ง
สอนสัตวโลก พระพุทธเจามีเวลาเมือ่ ไรนับแตตรัสรูแลว ในหลักพุทธกิจ ๕ ก็บอกไว
แลว นี้หมายถึงเปนกาลเวลานะ
ตอนบาย ๓ โมง ๔ โมงเย็น ประทานพระโอวาทแกไพรฟาประชาชน นับแต
พระมหากษัตริยลงมาโดยลําดับถึงประชาชนคนธรรมดา
ตอนค่ําก็ประทานพระโอวาทแกพระสงฆเปนประจํา
พอเที่ยงคืนก็ประทานพระโอวาทและแกปญหาเทวดาตามขั้นภูมิตาง ๆ ที่เขา
เฝาและทูลถามปญหากับพระพุทธเจา ตั้งแตพรหมโลกลงมาถึงภุมมเทวดา คือ รุกข
เทวดา อากาสาเทวดา
พอปจฉิมยาม ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ญาณคือความละเอียดแหลมคมแหง
ความรูที่ไมมีใครเปนคูแขง ทรงเล็งดูสัตวโลก วาผูใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรม
หลุดพนจากทุกขไดในกาลรวดเร็ว แตจะเปนอันตรายตอชีวิตเสียกอน จะไมสมหวัง ผล
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ที่พึงจะไดรบั เต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไป
เพราะอันตรายแหงชีวิตจะมาถึงกอน
พระองคก็เสด็จไปโปรดผูนั้นกอนใคร แนะ
ตอนเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลกดวยพระเมตตาจริง ๆ ไมไดไปดวย
ความโลเลโลกเลกในเรื่องอาหารโลกามิสทั้งหลาย แตไปดวยหลักของศาสดา ไปดวย
พระเมตตา ไปดวยความสงสารสัตวโลกจริง ๆ ใครไดเห็น ใครไดยินไดฟงเวลารับสัง่
แมเพียงประโยคเดียวเทานั้นก็เปนสิริมงคล มหามงคลเต็มทีแ่ ลว วัตถุไทยทานที่เขามา
บริจาคทานผูบริสุทธิ์วิเศษดังพระพุทธเจา
จะประมาณไดยังไงวามีผลอานิสงสมาก
ขนาดไหน จึงเรียกวาโปรดสัตวโลก เห็นก็เปนการโปรด ไดยินก็เปนการโปรด เขา
ทําบุญมากนอยเปนการโปรดทัง้ นั้น
หากจะวางบางก็หลังเสวยพระกระยาหารแลว ไดพักบางเล็ก ๆ นอย ๆ เปน
บางกาลบางเวลา แลวประชาชนเมือ่ มีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจาอยูแลว ทําไม
เขาจะไมมากลางวัน แมแตเพียงวัดปาบานตาดเรานี่ อยางผมซึ่งเทากับหนูตัวหนึ่ง
เทานั้นก็ยังมีประชาชนมาหา กลางวี่กลางวันเขาก็มา เวลาไหนเขาก็มา เขาไมเห็นมี
กําหนดกฎเกณฑอะไร นี่เขามาเฝาพระพุทธเจาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อเคารพกราบ
ไหวศาสดาองคเอก ทําไมจะมีเวล่ําเวลาจํากัดจําเขี่ยถึงขนาดไมมีคนมาเฝาพระพุทธเจา
ในเวลาที่นอกจากพุทธกิจแสดงไว ชาวพุทธเราเชื่อแนวา ตองมีคนมาเฝานอกเวลาไม
สงสัย
นั่นหมายถึงหลักใหญที่พระพุทธเจาทรงทําตามพระวิสัยของพระองค ทีเ่ รียกวา
พุทธกิจ ๕ คืองานของพระพุทธเจา สวนปลีกยอยกลางวี่กลางวันนี้ก็ตองมี ลวนแลวแต
การสงเคราะหโลกทั้งนั้น เราพิจารณาซิ
แลวใครในโลกนี้ที่จะทําประโยชนใหโลกไดยิ่งกวาพระพุทธเจา สอนโลกก็สอน
ไดถึงสามแดนโลกธาตุ มนุษยสอนกันไมเห็นไดเรือ่ งไดราว มนุษยตาดํา ๆ มองเห็นกัน
อยูดว ยกันนี้ยังสอนกันไมลง สอนกันไมได จะอวดตัววาทําประโยชนไดกวางขวาง
อยางไร ใครจะเชื่อไดลงคอ แมตัวเองยังสอนตัวเองไมได บางครั้งมันเถลไถลยิ่งกวา
ชางตกมัน พระพุทธเจาทรงสอนไดทั้งเทวบุตรเทวดา แลวใครจะทําประโยชนไดยงิ่ กวา
พระพุทธเจา ลองพิจารณาซิ
นี้ละอํานาจของธรรม อํานาจแหงความดี อํานาจแหงความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจ
ที่บริสุทธิ์แลว อํานาจของธรรมทีเ่ กิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แลวนั้นมีอํานาจมาก เปน
ความจริงเต็มสัดเต็มสวน
การแนะนําสั่งสอนผูใดรายใดก็ตาม ทรงทราบทั้งพระญาณภายในจิตใจ ถาเปน
หมอก็เปนหมอปริญญาเอก พอมองเห็นคนไขยังไมทันถามดวยซ้ํา รูแลวและวางยาถูก
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ปบ ๆ ไมไดเหมือนหมอเถื่อน หมอเถื่อนนั้นผิดกันอยูมากทําใหคนตายเยอะ ถาหมอ
ปริญญาทีเ่ รียนมาดวยความถูกตองแมนยําแลวจะไดผลประโยชนมาก นั่น นี่องค
ศาสดาก็คือองคปริญญาธรรมอันเอกไมมีใครเสมอแลว เอกคือธรรมแทงเดียว ใจ
บริสุทธิ์ดวงเดียว วิเศษอยูในนั้น นําธรรมออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่
ไหน ใครจะสั่งสอนโลกไดถูกตองแมนยําและถึงใจยิ่งกวาพระพุทธเจาไมมี นี่ถึงวา
พระองคไดทําประโยชนใหโลกไดกวางขวางมากมายจนไมมปี ระมาณ
รองลําดับลงมาก็คือสาวก เพราะเปนผูรูจริงเห็นจริง สิ่งที่รจู ริงเห็นจริงนั้นนํามา
สั่งสอนหรือนํามาพูดใหใครฟงก็ตาม จะมีความสะทกสะทานที่ไหน เมื่อไดเห็น
ประจักษ ไดรูประจักษใจแลว แมแตเราเห็นดวยตา ไดยินดวยหูตอกัน เรายังไมเห็น
สะทกสะทาน ก็เราไปเห็นสิ่งนั้นเอง เราไดยินเองเรื่องนั้น เราพูดได แมแตเด็กก็ยังพูด
ได นี่พระพุทธเจาทรงรูป ระจักษพระทัยแลว ทําไมจะสั่งสอนโลกผิด ๆ พลาด ๆ ไปได
จึงเชื่อแนวาไมผิดไมพลาด และตรงตามหลักแหงสวากขาตธรรมนั่นแล นี่เรื่องความ
วิเศษของจิตเปนเชนนั้น
พลังของจิตของธรรมไมมีอะไรเสมอ เมื่อกิเลสมีพลังมาก พลังของจิตของธรรม
เกิดไมได มีไมได มีแตพลังของกิเลส การแสดงออกทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิน้
ทางกาย ตลอดถึงอวัยวะทุกสวนที่แสดงออกเพราะอํานาจของกิเลส ใครก็รูกันเห็นกัน
ทั้งนั้น เปนยังไง เชน ความกริ้วความโกรธ ความไมพอใจแสดงออกมาเปนยังไงเรือ่ ง
ของกิเลส ความพอใจก็เปนเรื่องของกิเลส แสดงออกมาเปนยังไง ใคร ๆ ก็รูเพราะตาง
คนตางก็เปนคลังกิเลสดวยกัน
แตสวนธรรมะที่บรรจุอยูในพระทัยของพระพุทธเจาและใจของพระสาวก หรือ
ครูอาจารยใดก็ตามที่ทานถึงความบริสทุ ธิ์แลว พลังใจของทานที่บริสุทธิ์แลวนั้นเปน
อยางไร ไมมีใครทราบ ไมมีใครรู เพราะฉะนั้นในเวลาทานแสดงออกดวยกิริยาทาทาง
ตาง ๆ เชน ในลักษณะขึงขังตึงตังดุดา วากลาวซึ่งเปนพลังของธรรมลวน ๆ เขาก็เห็นวา
ทานโมโหโทโส เขาก็วาทานเปนคลังกิเลส มีแตความโกรธ ความโมโหโทโสสั่งสอนโลก
สั่งสอนมนุษยมนา ทําไมจึงดุวาอยางนั้นใหเขา เขาหาไดทราบไมวานั้นคือพลังของธรรม
ที่แสดงออกมาดวยความบริสุทธิ์ใจลวน ๆ เพราะเขาไมเคยรู เขาไมเคยเห็น เขาจึงคิด
วาทานโกรธทานโมโห
ทั้งนี้เนื่องจากธรรมไมมเี ครื่องมือแสดงออกเปนของตน
รางกายเหลานี้เปน
เครื่องมือของกิเลส เปนวิบากของกิเลสตางหาก วิบากไดแกผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพา
ใหเกิด จึงเปนเครื่องมือของกิเลส เมื่อกิเลสไดถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไมมเี หลือ
แลว ขันธอันนี้จงึ กลายมาเปนเครื่องมือของธรรมโดยปริยาย ธรรมจึงอาศัยขันธอันนี้
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เปนเครื่องแสดงออก ดังพระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลก ก็ตองอาศัยธาตุขันธอันนี้
แล เสด็จไปที่นั่นที่นี่ การแสดงอรรถแสดงธรรมลวนแตใชขันธนี้เปนเครื่องแสดงออก
ทั้งนั้น สวนธรรมอยูในพระทัย ธรรมที่อยูในพระทัยระบายออกมาทางขันธใหโลกได
เขาอกเขาใจการแนะนําสั่งสอน
หากวาธรรมมีเครื่องมือเปนของตนแลว จะไมมีอะไรสวยงามและวิเศษวิโสยิ่ง
กวาลวดลายของทานผูมีธรรม และพลังของธรรมแสดงออกมาใหโลกเห็นนั้นเลย และ
ไมมีอะไรเปนคูแขงได แตนี้ธรรมไมมีเครื่องมือเปนของตน การแสดงออกโลกจึงเขาใจ
ไดยาก และมักเขาใจวาเปนเรื่องของกิเลส ความโมโหโทโสกันไปเสีย เมื่อพลังของ
ธรรมแสดงออกมาในลักษณะเชนนั้น เพราะเครื่องมือนี้เปนเครื่องมือของกิเลส กิริยาที่
แสดงออกจึงคลายคลึงกัน ทั้ง ๆ ที่อันหนึ่งเปนพลังของธรรม อันหนึ่งเปนพลังของ
กิเลส แตก็เปนเครื่องมืออันเดียวกัน จึงทําใหผูไดเห็นไดยนิ เขาใจและตีความหมายวา
ทานเปนคลังกิเลสไปเสีย ทั้งที่ใจทานเปนคลังแหงวิสุทธิธรรมลวน ๆ
ขอพูดยอกยอนกลับมาถึงเรื่องสมถวิปสสนาอีก นี้ละทางเพื่อความพนทุกขพนที่
ใจ เราอยาเขาใจอยาสําคัญวาจะไปพนที่โนนไปพนที่นี่ ไปพนบนดินฟาอากาศที่ไหน
พนที่ใจเพราะทุกขอยูที่ใจ เครื่องผูกมัดอยูที่ใจ ปลดเปลื้องดวยธรรม ปลดเปลื้องที่ใจ
แกกันที่ใจ พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงดังที่อธิบายมานี้ แลวความสงบของใจที่
เราเคยไดยินแตชื่อวา สมาธิ ๆ ในตํารับตํารา ก็จะปรากฏเปนตัวบานตัวเรือนคือเปน
องคธรรมขึน้ มา คือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเรา คําวาวิปสสนาก็เหมือนกัน จะ
ปรากฏความรูแจงเห็นจริงขึ้นมาประจักษใจ
สิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสําคัญมั่นหมายพังทลายลงไปหมด เพราะอํานาจแหง
วิปสสนาความรูแจงเห็นจริง ปลอยวางไวตามเปนจริง ก็จะปรากฏเปนรางแหงธรรม
ประเภทตาง ๆ ขึ้นมา คือธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจ ชําระลงไป ๆ จนกระทั่งไมมีอะไรเหลือ
มันเกาะอยูที่ตรงไหนกิเลสนะ ปญญาฟาดฟนเขาที่ตรงนั้น เผากันที่ตรงนั้น เกาะอยูใน
รูป พิจารณาทางรูปจนเขาใจแจมแจงเห็นจริงแลว ก็เหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จ
ความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพัง ความยึดมั่นถือมั่นก็ตองพังเพราะเปน
บริษัทบริวารของกันและกัน
เอา จิตไปติดอยูที่เวทนา ความสุข ความทุกข เฉย ๆ ปญญาหยั่งลงไป เพราะ
สิ่งเหลานี้เปนความจริงแตละอยาง ๆ เทานั้น ไมใชเปนสัตวเปนบุคคล ปญญาหยั่ง
ทราบลงไป อันนี้ก็พัง สัญญา สังขาร วิญญาณที่กิเลสเขาไปถือวาเปนเจาของ กิเลสพัง
ลงไป ๆ ไมมีที่อยู ไมมที ี่เกาะ ไมมที ี่อาศัย ถูกอาวุธคือสติปญญาฟาดฟนหั่นแหลกเขา
ไป กิเลสวิ่งเขาสูอุโมงคไดแกจิต ที่นอี่ วิชชาลวน ๆ อยูที่นั่น
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กิ่งกานสาขาของอวิชชา บริษัทบริวารของอวิชชาที่แผกระจายออกมาภายนอก
ถูกสติปญญาตีตอนเขาไปจนกระทั่งไมมีที่อยู ก็วิ่งเขาสูจิต พิจารณาที่จิตอีกดวย
สติปญญาอัตโนมัติ ในครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติมหาปญญา เมือ่ พินิจพิจารณา
ฝกซอมอยูไมหยุดไมถอย ไอเรื่องความลมลุกคลุกคลานนั้น มันลุกไดตั้งไดจะวายังไง
สติปญญาประเภทนี้ก็กลายเปนสติปญ
 ญาที่เกรียงไกรขึ้นมา ทันตอเหตุการณ ทันตอกล
มายาของกิเลสทุกประเภท จนกระทั่งตีตะลอมเขาไปสูจติ ดวงเดียว แลวฟาดฟนหั่น
แหลกกันเขาไปที่นั่นอีก
การพิจารณาอวิชชาอยูที่จิต ก็พิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรมภายนอก เปนแต
เพียงวาไมมีอสุภะอสุภัง แตเปนเรื่องของ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะกิเลสนั้นเปน
สมมุติ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ครอบกันกับสมมุตินั้น พิจารณาซิ มันเปนเราทีไ่ หน
จนกระทัง่ แยกแยะกันไดแตกกระจายลงไปไมมีอะไรเหลือแลว ทีนี้ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา ก็หมดปญหาไป มหาสติมหาปญญา ก็หมดหนาที่ไปเมื่อกิเลสดับไปหมดแลว อะไร
ที่รูวากิเลสดับไป อันนั้นแลคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ จิตที่บริสทุ ธิ์อันนั้นแล คือธรรมวิเศษ
จิตกับธรรมเปนอันเดียวกัน นี่ละการสัมผัสธรรม ตาไมสามารถสัมผัสธรรมได หูไม
สามารถสัมผัสธรรมได จมูก ลิ้น กาย ไมสามารถสัมผัสธรรมได เพราะธรรมไมใชวสิ ัย
ของ ตา หู จมูก ลิ้น กายจะสัมผัสสัมพันธได แตเปนวิสัยของใจอยางเดียวเทานั้น
จงเริม่ ปฏิบตั ิกันเพื่อความสัมผัสธรรมตัง้ แต สมถธรรม วิปสสนาธรรม ขึ้นไป
จนกระทัง่ ถึงวิมุตติธรรม จะนอกเหนือจากจิตนี้ไปไมไดเลย เอาลงตรงนี้ซิ พิจารณาตรง
นี้ ใหไดเห็นซิวาความหลุดพนเปนยังไง และใหไดเห็นชัด ๆ ประจักษใจซิวา มนุษยเรา
ก็ดี สัตวทั้งหลายก็ดี เกิดแลวตายหรือตายแลวสูญ หรือตายแลวไมสูญมันเปนยังไง จะ
ไมนอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได จะรูกันโดยตลอดทั่วถึง เคยเกิดแกเจ็บตายมากี่
ภพกี่ชาติ จะประมวลมาสูจิตดวงเดียวนี้วา อวิชฺชาปจฺจยา ตัวเดียวนี้เทานั้น พาใหสัตว
เกิดแกเจ็บตาย เพราะมันเปนเชื้ออันสําคัญฝงอยูภายในใจ พอพังอันนี้ลงหมดแลว ทีนี้
จิตตายไหมและสูญไหม นั่น จิตตายและจิตสูญจะบริสุทธิ์ไดยังไง พระพุทธเจาทรง
ปราบกิเลสพังลงไปหมดแลว พระองคสั่งสอนสัตวโลกไดเพราะจิตบริสุทธิ์ ถาจิต
บริสุทธิ์นั้นตายและสูญไปแลวจะเอาอะไรไปสอนโลก เอาใหเห็นชัด ๆ ซิ
สนฺทิฏฐิโก ความเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ รูที่นี่ไมไดรทู ี่ไหน ปฏิบัติ
ที่ตรงนี้ แกกันที่ตรงนี้ ไมมีคําวากาลนั้น สถานที่นั่นที่นี่เปนมรรคผลนิพพาน หรือ
สิ้นสุดมรรคผลนิพพาน แตมีอยูที่ใจของเรานี้แล กิเลสก็หอมลอมอยูที่นี่ จึงทําใหสัตว
โลกโงหลงงมงายไปตามมันวา มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแลว ปฏิบัติเทาไร ๆ
ก็ไมรูไมเห็น ก็จะเห็นยังไงเมื่อกิเลสปดหัวมันอยู กิเลสหลอกมันอยูเวลานั้น คําพูด
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เชนนั้นก็เปนคําพูดที่ถูกกิเลสหลอกตางหากนี่ เมื่อเวลาบุกเบิกเพิกถอนออกไป ทีนี้ตวั
จอมปลอมทีว่ ามรรคผลนิพพานไมมกี ็แตกกระจายออกไป อะไรคือมรรคผลนิพพาน ก็
คือการปราบกิเลสเรียบนั้นแลคือมรรคผลนิพพาน จะเปนที่ไหนไป
เอาใหจริงจังซินักปฏิบัติ ใหรูใหเห็นซิ ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชตุกตาเครื่อง
เลนของเด็กนี่วะ พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก ทําไมธรรมไมเปนธรรมเอก เรา
ปฏิบัติแบบลุม ๆ ดอน ๆ จะใหเห็นของจริงไดยังไง จงเอาใหเห็นของจริงซิ อยูที่จติ
ไมไดอยูที่ไหน อยาไปหลงงมงายกับมนตคนวา กาลนั้นสถานที่นั่นเปนเวลาที่มรรคผล
นิพพานมี ไมมีหรือสูญสิ้นไป ใครปฏิบัติยังไงก็ไมมีมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพาน
สิ้นสุดไปแลว นั่นมันโมฆบุรุษ บุรุษตาฟาง บุรุษตาบอด อยาไปเชื่อถาไมอยากจมไปกับ
มันนะ
พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหเชื่อตรงนี้ ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอด มันพูด
ออกมาดวยความโงหลงงมงาย เพราะกิเลสครอบหัวมันตางหาก พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ กิเลสไมไดครอบทานนี่นะ นี้ละเปนสาระของพวกเรา เอาตรงนี้เปน
หลัก ตายก็ตายเถอะ เราเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแลว ทุกขเทาไร เอา ทุกข
ทุกขเพราะการตอสูกับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคนยอดเรา เราไมเคยทุกขหรือ
เราเคยทุกขมาแลว ทําไมเราไปกลัวอะไรกับทุกขในการตอสูกับกิเลส เอาใหจริงให
จังซิ
รูสึกเหนื่อย เอาละเพียงเทานี้ ยังไมถึงไหนเลย โรคหัวใจเปนอยางนี้แล มันไม
ฟงเทศนฟงธรรมกับใครทั้งสิ้น
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